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Förord 

Denna uppsats är slutspurten på författarnas resa genom utbildningen Sport Management. Vi 

vill börja med att tacka våra klasskamrater som gjort resan roligare, samt alla föreläsare och 

lärare som bidragit till att utbildningen känns givande. Vi vill också tacka opponentgrupperna 

till kandidatuppsatsen för kontinuerlig feedback och konstruktiva förbättringsförslag. 

Avslutningsvis vill vi även rikta ett extra stort tack till alla respondenter som deltagit i studien 

och möjliggjort genomförandet av den.  
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Sammanfattning 

I följande uppsats undersöks den svenska spelbolagsmarknaden och dess marknadsföring. 

Tyngdpunkten ligger på att undersöka hur konsumenternas attityd till de svenska 

spelbolagens marknadsföring ser ut och vad som ligger till grund för denna attityd.  

 

I uppsatsen används tre olika metoder för att ge en så tydlig bild av ämnet som möjligt. 

Metoderna som används är enkäter och intervjuer med konsumenter, samt systematisk 

observation av de sex spelbolag med högst marknadsföringskostnader 2018. Enkäten 

genomfördes digitalt med syftet att skapa en bild av konsumenternas åsikter kring ämnet och 

gav 104 svar. Tre stycken intervjuer med konsumenter gjordes via telefon för att skapa en 

djupare förståelse kring konsumenternas åsikter och observationer genomfördes av de utvalda 

spelbolagens marknadsföring via TV och digitala kanaler, såsom sociala medier och deras 

egna hemsidor, för att skapa en mer objektiv bild av hur spelbolagen faktiskt arbetar med sin 

marknadsföring. 

 

Ett teoretiskt ramverk används i studien baserat på teorier inom marknadsföring, 

konsumentbeteende samt konsumentupplevelse. Teorierna används för att forma enkät- och 

intervjufrågor, skapa observationsscheman samt för att kunna genomföra grundliga analyser 

av empirin. 

 

Sammanfattningsvis visade resultatet av studien att det går att se differentiering mellan 

spelbolagen, främst mellan betting- och casinobolag, samt att bland annat mängden 

marknadsföring som konsumenter utsätts för påverkar bilden av spelbolagens marknadsföring 

till det negativa.  

 

 

Nyckelord: marknadsföring, betting, casino, spelande, differentiering, konsumentperspektiv. 

 

  



Abstract 

In the following study the Swedish betting- and gambling industry and the companies’ 

marketing is being investigated. The main focus is exploring how the customers attitude is 

towards the Swedish betting- and gambling companies and their marketing, and what the 

foundation of the customers attitude is based on. 

 

For the study three different methods were used to give the best picture possible of the 

subject. The methods that were used were surveys and interviews with the customers and 

systematic observations of the six companies with the highest marketing costs for 2018. The 

survey was done digitally, and received 104 answers, with the purpose of creating a view of 

the customers’ opinions. Three interviews with customers were made by phone to create a 

deeper understanding for the customers’ opinions, and observations of the selected betting- 

and gambling companies’ marketing by TV and digital channels, like social medias and their 

own internet pages, were made to create a more objective image of how the companies 

actually work with their marketing. 

 

A theoretical framework is being used in the study, based on theories in marketing, customer 

behavior and customer experience. The theories were used to create questions for the survey 

and interviews, to create observation schemes, and to be able to make a thorough analysis of 

the gathered empirical data.  

 

To summarize, the result of the study shows that there is some differentiation through the 

marketing between the companies, primarily between betting and casino companies, and that 

the amount of marketing that the consumers are exposed to, amongst other factors, affects 

their attitude against the betting- and gambling companies to the negative. 

 

 

Key words: marketing, betting, casino, gambling, differentiation, consumer perspective.  
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Begreppslista 

Spelmarknaden: samlingsnamn för branschen där betting- och casinobolag inkluderas. 

 

Spelbolagen: samlingsnamn för både betting- och casinobolag. 

 

Betting: vadslagningsspel på idrott. 

 

Casino: vadslagning på spel som styrs av slumpen, till exempel roulette eller tärning.  

 

Spelmonopolet: den svenska statens monopolställning på spelmarknaden. 

 

Konsumenterna: de svenska spelbolagens konsumenter.  

 

Insättningsbonusar: en gåva från spelbolaget vid insättning av pengar.  

 

Bettingbolag: bolag som erbjuder vadslagningsspel på idrott. 

 

Casinobolag: bolag som erbjuder vadslagning på spel som styrs av slumpen. 

 

Spelpaus: ett, för allmänheten tillgängligt, nationellt avstängningsregister från samtliga 

licensierade spelbolag. 

 

Självtest: ett test för att hjälpa spelbolagens konsumenter att bedöma om de ligger i 

riskzonen för spelberoende. 

 

Spelgränser: möjligheten att sätta gränser för ens spelande genom att begränsa insättning av 

pengar och reglera tidslängden för inloggning. 

 

Spelforum: grupp på internet som samlar konsumenter till betting- och casinobolag. 
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1 Inledning 

Detta avsnitt innehåller en introduktion till ämnet med bakgrund och problemdiskussion, 

samt uppsatsens forskningsfrågor, syfte och avgränsning. Dessutom presenteras de spelbolag 

som observeras i studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Spelmarknaden i Sverige förändras och påverkas av bland annat nya aktörer, regleringar och 

allmänhetens syn på spelande. Enligt statistik från Nilsson (2019), Frick (2019) och 

Spelinspektionen (2019) om svenska spelbolag, kan antagandet göras att fler och fler bolag 

tar plats på marknaden, och att de på olika sätt försöker öka sin marknadsföring för att synas. 

Tillsammans med den ökande konkurrensen från nya aktörer har även nya regleringar från 

och med årsskiftet 2018/2019 trätt i kraft (Regeringen 2018). Dessutom uppmärksammas 

dilemmat med spelmissbruk i media och av politiker. Detta syns bland annat i Expressen som 

citerar civilminister Ardalan Shekarabi i en artikel angående spelmissbrukets förödande 

konsekvenser, där Shekarabi säger “min uppgift som statsråd och riksdagsledamöternas 

uppgift som lagstiftare handlar om att skydda precis den här gruppen som hamnat i 

problemspelande, och som drabbas på det här horribla sättet” (Micu & Ulander 2019). I 

andra länder har denna typ av uppmärksamhet lett till regleringar som begränsar spelbolagens 

rätt att marknadsföra sig, för att skydda samhället mot denna typ av missbruk (Andersson 

2019). Med tanke på dessa faktorer är framtiden för spelmarknaden i Sverige oviss, en 

marknad med en lång historia både i världen och Sverige. 

 

Betting och idrott är en duo som varit nästan oskiljaktiga från varandra under tusentals år 

(Abarbanel 2012, s. 77). Spelmarknaden i världen utvecklades genom en stor passion för 

hästsport där vadslagning på utgången av hästloppen var en populär företeelse och har fram 

till idag vuxit till att inkludera vadslagning på de flesta idrottsevent och casinoverksamheter 

(Colantuoni et al. 2010, s. 281f.; Koning & van Velzen 2009, s. 42). Sverige har tagit efter 

denna internationella utveckling inom spelmarknaden och det svenska spelmonopolet tog sin 

början genom bildandet av AB Tipstjänst 1934 (Spelmonopolet 2018). Detta statliga bolag 

skulle fungera som ett verktyg för att åtgärda ett alltmer utbrett problem med illegal 
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vadhållning genom att erbjuda spel på ett mer kontrollerat sätt, vilket även skulle bidra till att 

öka statens inkomster (Spelmonopolet 2018). 1997 bildades det statliga spelbolaget Svenska 

Spel genom en sammanslagning av statens två tidigare bolag AB Tipstjänst och 

Penninglotteriet AB (Spelmonopolet 2018). Syftet med monopoliseringen av den svenska 

spelmarknaden har varit att förhindra illegala spelaktörer, motverka kriminalitet och begränsa 

sociala och ekonomiska konsekvenser för individer genom att fungera som ett skyddsnät för 

konsumenter i form av användarvänliga spelvillkor, samt att ge tillbaka det ekonomiska 

överskottet i form av vinst till samhället (Spelmonopolet 2018).  

 

I takt med att det moderna IT-samhället utvecklats under de senaste decennierna har 

onlinespelande vuxit fram på spelmarknaden, och spelande har gått från att vara en fysisk 

verksamhet med spelbutiker till att främst bli en digital upplevelse på internet (Abarbanel 

2012, s. 77; Spelmonopolet 2018). Detta har möjliggjort för utländska bolag att erbjuda spel 

digitalt till svenska konsumenter i strid mot svensk lag men i enlighet med EU-lagstiftningen 

gällande fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Spelbolag har dessutom gått samman 

och lämnat in klagomål till EU-kommissionen gällande statliga spelmonopol och hävdat att 

dessa strider mot EU:s regler gällande fri rörlighet inom marknader, vilket EU i flera fall 

hörsammat. (Koning & van Velzen 2009, s. 48f.; Spelmonopolet 2018) 

 

Den svenska lagstiftningen gällande spel har i takt med internets utveckling och genom 

rättspraxis från EU blivit förlegad (Spelmonopolet 2018). I början av 2017 presenterade 

därför regeringen ett förslag om att slopa det svenska spelmonopolet för att ersätta detta med 

ett licenssystem där privata aktörer kan få bedriva spel i Sverige förutsatt att bolagen följer 

vissa kriterier för att bli beviljad licens (Dagens Industri 2017). Några av dessa kriterier är att 

licenshavare har en skyldighet att skydda spelare mot överdrivet spelande, höga krav på 

måttfullhet vid marknadsföring och att spelare enkelt ska kunna stänga av sig själva från all 

form av spelande. Med överdrivet spelande menas “spel om pengar som lett till negativa 

konsekvenser för hälsan, sociala relationer eller ekonomin” (Folkhälsomyndigheten 2012, s. 

21). Detta förslag röstades igenom i riksdagen den 5 april 2018 och trädde i kraft den 1 

januari 2019 (Regeringen 2018). Ett beslut och en lag som förändrar den svenska 

spelmarknaden från grunden. 



 3 

1.2 Problemdiskussion 

Studiens område om den svenska spelmarknaden kan innebära problem för olika aktörer och 

perspektiv. Dessa problem kan bland annat vara samhällskostnader för spelberoende eller 

uteblivna skatteintäkter vid skärpt spelreglering för samhället, lönsamhet- och 

konkurrensproblem för företagen, eller missbruksproblem för konsumenterna. Denna studie 

fokuserar på spelbolagens dilemma och vill ge ökad förståelse för detta genom ett 

konsumentperspektiv, vilket kan bidra med information och kunskap genom konsumenternas 

åsikter om situationen på den svenska spelmarknaden. 

 

I och med lagändringen om spelbolagens skyldighet att skydda sina konsumenter från 

överkonsumering eller missbruk skapas en situation som kan vara problematisk för 

spelbolagen. För de flesta av spelbolagens konsumenter skapar spelande inga problem, men 

för en del skapar spelande finansiella, emotionella eller sociala problem som skadar både 

individ, familj och vänner (Howe et al. 2019, s. 1). 2017 hade 2% av Sveriges vuxna 

befolkning spelproblem, varav 31 000 personer hade så pass allvarliga problem att de kunde 

klassas som grovt spelberoende (Folkhälsomyndigheten 2017). Spelmissbruk kan även ses 

som en anhörigsjukdom, vilket innebär att de anhöriga drabbas av missbrukets konsekvenser. 

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten (ibid) omfattade detta ytterligare 170 000 

personer. Problematiken för spelbolagen ligger således i att bolagen både vill uppmana 

konsumenter att använda deras produkt samtidigt som de behöver skydda konsumenten från 

den. Att skydda konsumenten innebär bland annat att ge konsumenten full kontroll för 

möjligheten att stänga av sig från allt spel, samt att insättningsbonusar och dylikt endast får 

erbjudas vid det första speltillfället (Regeringen 2018). Förutom problematiken att balansera 

sin egen marknadsföring i och med lagändringarna finns det även en stor mängd konkurrenter 

att ta hänsyn till. Den svenska spelmarknaden består idag av 69 licenserade spelbolag som 

alla konkurrerar om mer eller mindre samma kundsegment (Spelinspektionen 2019). Detta 

skapar en ökad konkurrens på marknaden, vilket betyder att bolagen behöver sticka ut från 

övriga konkurrenter via sin marknadsföring för att attrahera konsumenter till sitt bolag och 

uppnå lönsamhet (Wang & Hong 2006, s. 718). Denna problematik är något som även 

Harrison-Walker (2010, s. 192) belyser när han diskuterar att företag behöver finna sin 

strategi att agera marknadsföringsmässigt för att bli lönsamma. Ett exempel på hur detta har 

skett på den svenska spelmarknaden är genom strategier såsom bonussystem, snabbare 

utbetalningar, eller att spelbolag genom sin marknadsföring differentierar sig mot en speciell 
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kundgrupp (Online-spelbolag 2019). Till exempel som “Metal Casino” gör med sin layout, 

reklam och frontfigur Ozzy Osbourne, som tycks nischa sig mot musik- eller livsstilarna 

“rock” och “metal” (Metal Casino 2019).  

 

Den nya lagstiftningen kan genom att begränsa denna typ av marknadsföring, med 

bonussystem och liknande, skapa ännu större konkurrens på marknaden, vilket försvårar 

situationen för bolagen och möjligheten att uppnå lönsamhet. Förutom lagstiftningen kan en 

utveckling och uppmärksamheten kring spelmissbruk också påverka bolagens möjlighet att 

marknadsföra sig. Idag visas spelbolagens reklam på TV dagligen men intresset för att 

begränsa denna typ av marknadsföring tycks växa mer och mer, vilket bland annat syns i en 

undersökning från Sifo där hela 88% av respondenterna anser att reglerna för spelreklam 

borde skärpas (Wikén 2019). Trots regeringens krav på måttfullhet vid marknadsföring för att 

få licens upplevs reklamen som för mycket av allmänheten, vilket är något som kan påverka 

bolagens möjlighet att få marknadsföra sig. I Italien har regeringen valt att helt förbjuda 

spelreklam, vilket definitivt begränsar möjligheten för spelbolagen att marknadsföra sig och 

som sannolikt påverkar marknaden negativt (Andersson 2019). Idag upplever många 

spelande som en hobby eller ett nöje, men Seifried et al. (2009, s. 13) påpekar att det är lika 

enkelt att bli beroende av spelande som av droger, alkohol och tobak med många negativa 

konsekvenser. Skulle konsumenternas och allmänhetens åsikter mot spelande och spelreklam 

förändras och bli så pass negativ att det får en samhällelig effekt, skulle en konsekvens kunna 

vara att Sverige genomför samma förbud som Italien. Panagiotopoulos och Mourniakis 

(2013, s. 233f.) skriver att länder som har övertygande bevis om att det ligger i allmänhetens 

intresse kan få rätten att genomföra regleringar i strid mot EU:s lagar om frihet på 

marknaden.  

 

En potentiell förlängning av denna problematik skulle kunna innebära att spelbolagen i 

branschen får en så pass negativ stämpel att möjligheten att marknadsföra sig för bolagen 

drastiskt kan försämras. Det bör därför ligga i spelbolagens intresse att undvika den negativa 

uppmärksamheten som deras marknadsföring kan innebära, samtidigt som de behöver 

differentiera sig från övriga konkurrenter, något som kan göras genom förståelse för 

konsumenterna. Denna differentiering kan framförallt göras genom påverkan, som är en del 

av McCarthy (1964) grundelement inom marknadsföring (4P). Eftersom samtliga spelbolag 

på marknaden är mer eller mindre identiska i övriga grundelement: pris, produkt och plats, 

kan ett antagande vara att det sista elementet, “påverkan”, har en avgörande roll för varje 
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enskilt bolags differentiering, vilket i största del ligger i marknadsföringen (McCarthy 1964). 

Något som stödjer detta är Lopez-Gonzalez, Estévez och Griffiths (2017, s. 263) studie om 

marknadsföring inom sportbetting online, där det konstateras att marknadsföring inom denna 

bransch är viktig för att attrahera konsumenter, då bolagen är så lika att konsumenterna inte 

upplever en större skillnad mellan dem.  

 

Problemet för bolagen är således att genom sin marknadsföring differentiera sig på en 

konkurrensfylld marknad där många aktörer delar på samma konsumentgrupp, utan att 

äventyra sitt bolags och branschens rykte genom att överskrida lagar och regleringar eller 

konsumenternas förtroende. Genom att undersöka vad konsumenterna tycker kan studien 

bidra med information om deras perspektiv på spelbolagens marknadsföring, och ge en ökad 

förståelse för hur spelbolagen kan gå tillväga i framtiden. Dessutom finns en teoretisk 

kunskapslucka att fylla kring detta. Den nuvarande situationen på den svenska spelmarknaden 

har precis förändrats genom lagstiftning, vilket resulterar i att den nya situationen på 

spelmarknaden i den svenska kontexten är outforskad. Vid sökning efter tidigare forskning 

inom området finns endast studier gjorda innan den nya regleringen. Ett exempel är Abbott, 

Romild och Volberg (2014) som behandlar förändringar på den svenska spelmarknaden 

mellan 1998-2009. Ett annat exempel är den senast publicerade forskningen om den svenska 

spelmarknaden där Binde och Romild (2019) gör en studie om hur spelreklam i Sverige 

påverkar konsumenterna, men även denna studie är genomförd innan den nya regleringen 

trädde i kraft vid årsskiftet 2018/2019. Samtidigt som lagstiftningen har ändrats har 

fenomenet med marknadsföring av betting och online-casinon vuxit explosionsartat de 

senaste åren (Nilsson 2019; Frick 2019). Kunskapsluckan ligger därför i att undersöka den 

outforskade situationen på den svenska spelmarknaden som de nya regleringarna innebär, 

samt att ta reda på vad som ligger till grund för den positiva eller negativa attityden gentemot 

spelbolagens marknadsföring, med bakomliggande förklaringar till detta. 

1.3 Forskningsfrågor 

Hur differentierar sig spelbolagen marknadsföringsmässigt från varandra och hur följer 

spelbolagen de nya regleringarna i den svenska spellagen? 

 

Hur ser konsumenternas attityd ut mot spelbolagens marknadsföring och vad ligger till grund 

för deras attityd? 
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Hur upplever konsumenterna att spelbolagen förhåller sig till de nya regleringarna i den 

svenska spellagen?  

  

Hur ser konsumenternas preferenser ut vid val av spelbolag? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka den svenska spelmarknaden och spelbolagens 

marknadsföring efter att den nya spelregleringen trädde i kraft vid årsskiftet 2018/2019. 

Genom svar från spelbolagens konsumenter och observationer av spelbolagens 

marknadsföring ämnar studien att skapa en bild av den nya outforskade situationen på den 

svenska spelmarknaden.  

1.5 Avgränsningar 

Studien har avgränsats i tid, rum och teori. Den tidsmässiga avgränsningen är från den 22 

januari, till den 23 maj 2019. Den rumsliga avgränsningen begränsas till studiens population, 

bestående av spelbolag med licens att verka i Sverige samt deras svenska konsumenter och 

kunder. De teoretiska avgränsningar som gjorts är användning av teorier inom 

marknadsföring, konsumentbeteende och konsumentupplevelse. Dessa fungerar som verktyg 

för att ge en ökad förståelse och förklaring av marknadsföringens komplexitet. Begreppet 

marknadsföring är väldigt brett och avgränsas därför i studien till de typer av marknadsföring 

som kommunikationsmixen i teorin “Marketing Communication Planning Framework” 

omfattar.  

 

Studiens observationer är mer specifikt avgränsade till spelbolagen: Svenska Spel, ATG, 

Unibet, LeoVegas, Ninja Casino och Snabbare, då dessa bolag är de största annonsörerna 

inom den svenska spelbranschen (Frick 2019). Dessutom är det en jämn fördelning mellan 

betting- och casinobolag. Dessa spelbolag placerade sig alla på Sveriges topp 20-lista av 

största annonsörer 2018 från samtliga branscher (se Bilaga 9.1), och spenderade upp till en 

miljard kronor på marknadsföring under det året (Frick 2019). Eftersom studien ämnar att 

dels kolla på spelbolagens marknadsföring är denna statistik relevant och ligger till grund för 

urvalsprocessen av spelbolag.  
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1.6 Presentation av spelbolagen 

1.6.1 Bettingbolag 

1.6.1.1 Svenska Spel 

Svenska Spel är ett statligt ägt bolag som bildades 1997 genom en sammanslagning av 

Tipstjänst och Penninglotteriet. Bolaget har med åren etablerat sig som en stark aktör på den 

svenska spelmarknaden och verksamheten utgörs till största del av betting på diverse sporter. 

Svenska Spel placerade sig på plats 6 på Sveriges topp 20-lista av största annonsörer 2018 

från samtliga branscher och la hela 562 miljoner kronor på att marknadsföra sig det året 

(Frick 2019). Svenska Spel riktar sig mycket åt samhällsnytta och titulerar sig som “Hela 

Sveriges spelbolag” och Sveriges största idrottssponsor, där överskottet av vinsten går 

tillbaka till samhället via staten, vilket år 2017 uppgick till 4,7 miljarder kronor. (Svenska 

Spel 2019; Loob 2018) 

1.6.1.2 ATG 

ATG, vilket står för AB Trav och Galopp, grundades 1974 och ägs gemensamt av trav- och 

galoppsporten. Fram till omregleringen av den svenska spelmarknaden den 1 januari 2019 var 

ATG det enda bolaget som tilläts erbjuda spel på hästar i Sverige. År 2018 placerades ATG 

på plats 19 bland Sveriges största annonsörer, med en marknadsföringskostnad på 327 

miljoner kronor (Frick 2019). ATG:s uppdrag är att främja trav- och galoppsporten i Sverige 

och de har inga privata vinstintressen utan hela vinstöverskottet går tillbaka till hästsporten, 

vilket 2017 uppgick till 1,7 miljarder kronor. (ATG 2019) 

1.6.1.3 Unibet 

Unibet är ett spelbolag ägt av Kindred Group och grundades 1997. Bolaget består till största 

del av betting och vill erbjuda det största urvalet på marknaden med sin expertis och 

verksamhet. Kindred Group med Unibet i spetsen placerade sig på plats 2 på Sveriges topp 

20-lista av största annonsörer 2018 från samtliga branscher, och spenderade 985 miljoner 

kronor på marknadsföring det året (Frick 2019). Med sin slogan “av spelare, för spelare” 

påstår Unibet att kunden alltid är i fokus och år 2016 vann spelbolaget International Gaming 

Awards utmärkelse för mest ansvarsfullt spelande. (Unibet 2019) 
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1.6.2 Casinobolag 

1.6.2.1 Ninja Casino 

Ninja Casino ägs av bolaget SafeEnt Ltd som i sin tur ägs av Global gaming Malta och 

grundades 2016. Bolaget är registrerat i Malta men har spellicens att operera på den svenska 

spelmarknaden enligt regleringarna från årsskiftet 2018/2019, och har livecasino med olika 

spel som huvudsaklig verksamhet. Global gaming Malta med Ninja Casino i spetsen 

placerade sig på plats 17 på Sveriges topp 20-lista av största annonsörer 2018 från samtliga 

branscher, och spenderade 348 miljoner kronor på marknadsföring det året (Frick 2019). 

Ninja Casino fokuserar på hastigheten av transaktionerna med marknadsledande 

utbetalningsmetoder. (Ninja Casino 2019) 

1.6.2.2 Snabbare 

Snabbare drivs av det maltesiska bolaget Snabbare Ltd och grundades 2017. Bolaget är 

registrerat i Malta men har spellicens att verka på den svenska spelmarknaden. Snabbare 

placerade sig på plats 16 på Sveriges topp 20-lista av största annonsörer 2018 från samtliga 

branscher och spenderade 357 miljoner kronor på marknadsföring det året (Frick 2019). Trots 

namnet “Snabbare” väljer bolaget att trycka på sitt sortiment och valmöjligheten att spela på 

både gamla klassiker och nya casinospel. (Snabbare 2019) 

1.6.2.3 LeoVegas 

LeoVegas är ett onlinecasino, vilket ägs av LeoVegas AB, som grundades 2012. LeoVegas 

vill titulera sig innovationsledare inom casinobolag och levererar regelbundet nya funktioner 

för att förbättra kundernas upplevelse. Bolaget placerade sig på plats 20 bland Sveriges 

största annonsörer där 322 miljoner kronor spenderades på marknadsföring (Frick 2019). 

Företagets vision är att skapa den främsta spelupplevelsen genom intuitiv navigering, 

minimala laddningstider och ett oslagbart utbud av casinospel. (LeoVegas 2019)  
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2 Teori 

Följande avsnitt kommer att behandla valda teorier med definitioner och 

användningsområde i denna uppsats. Teorierna placeras under klassifikationerna 

marknadsföringsstrategi, konsumentbeteende och konsumentupplevelse. Avsnittet avslutas 

med en argumentation för varför samtliga teorier är valda och hur de kompletterar varandra 

i studien. 

 

2.1 Marknadsföringsstrategi  

2.1.1 Segmentation, Targeting, Positioning (STP) 

Wang (2016, s. 1007f.) förklarar STP-modellen som en sorts process från identifiering av 

konsumentgrupp till utveckling och anpassning av marknadsföringsmix. Teorin förklarar 

tillvägagångssättet genom de tre stegen segmentering, targeting och positionering. Dessa steg 

handlar generellt om att dela in marknadens konsumenter i olika segment, för att sedan 

bestämma vilket segment som fungerar som målgrupp, samt hur företaget kan positionera sig 

på marknaden för att lyckas attrahera valt segment och differentiera sig. (Wang 2016, s. 

1008) 

 

Figur 1. Segmentation, targeting, positioning model. 

 

Det första steget, segmentering, förklarar hur företag kan differentiera sig genom att 

identifiera och kategorisera marknadens konsumenter i olika segment, som sedan kan fungera 
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som riktlinje för bland annat marknadsföringsmixen (Wang 2016, s. 1008). Två typer av 

tillvägagångssätt vid kategorisering av olika segment från marknadens konsumenter är 

“breakdown method” och “build-up method” (Griffith & Pol 1994). Den största skillnaden på 

metoderna är, precis som namnen antyder, att breakdown försöker bryta ned marknadens 

konsumenter i kategorier utifrån skillnader, medan build-up försöker bygga upp konsumenter 

i kategorier genom att försöka hitta likheter bland konsumenterna. Breakdown kollar alltså på 

marknadens konsumenter som en grupp och försöker sedan kategorisera dessa i 

undergrupper, medan build-up istället tittar på konsumenter som individer och försöker bygga 

upp dessa i grupper med gemensamheter. De olika tillvägagångssätten leder båda till en 

kategorisering av konsumenter i olika segment, som sedan kan fungera som hjälpmedel i 

anpassning och differentiering av företagets verksamhet och marknadsföring. (Griffith & Pol 

1994). 

 

Förutom grundläggande tillvägagångssätt finns även olika kriterier för att klassificera 

marknadens segment. Beane och Ennis (1987, s. 20) fördelar kriterier baserat på 

kategorierna; “geographic”, “demographic”, “psychographic” och “behaviouristic” - som 

används som hjälpmedel vid segmenteringsprocessen. Geografisk innebär segmentering 

baserat på område, såsom land, stad eller dylikt. Demografisk innebär segmentering baserat 

på till exempel kön, ålder, religion eller etnicitet. Psykografisk segmentering är baserad på 

bland annat personlighet, egenskaper och livsstil. Behavioristisk segmentering görs istället 

baserat på beteende såsom exempelvis konsumtionsbeteende och lojalitetsnivå. (Beane & 

Ennis 1987) 

 

När segmenteringssteget är avklarat kommer valet av vilket eller vilka segment som företaget 

ska ta del av och konkurrera inom. Denna process kallas “Targeting” och utgör steg två i 

STP-modellen (Wang 2016, s. 1008). Lewison och Hawes (2007, s. 16) delar upp olika 

targetingstrategier under huvudkategorierna “Mass marketing” och “Target marketing”, som 

förklarar hur företag kan anpassa sin marknadsföringsmix för att nå ut till olika kundsegment. 

Likt Lewison och Hawes (2007) kategoriserar Jobber och Ellis-Chadwick (2013, s. 285) 

targetingprocessen, men delar istället in deras huvudkategorier i fyra olika targetingstrategier 

som kallas: “odifferentierad-, differentierad-, fokuserad- och anpassad marknadsföring”. Den 

odifferentierade strategin innebär att företaget riktar sig till samtliga segment, alltså hela 

marknaden, med samma generella marknadsföringsmix, till skillnad från den differentierade 

strategin som istället innebär att några identifierade segment väljs ut och att olika anpassade 
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marknadsföringsmixar appliceras på varje enskilt segment. Focused marketing fokuserar på 

ett enstaka segment och customized använder individanpassad marknadsföring som 

appliceras på enstaka konsumenter. (Lewison & Hawes 2007; Jobber & Ellis-Chadwick 

2013, ss. 285ff.) 

 

Det sista steget i STP-modellen handlar om positionering och är en del av vad som till slut 

kan utgöra en effektiv marknadsföringsstrategi. Huvuduppgifterna i detta steg är att välja 

positionering för att skilja sig från konkurrenterna (Wang 2016, s. 1008f.). 

Sammanfattningsvis utgör STP-modellen en marknadsstrategi som innebär en sorts 

kartläggning av marknadens segment, identifiering och val av målgrupp, samt en överblick av 

möjligheter och svårigheter i positionering på marknaden. I denna studie används teorin 

bland annat för empirigenerering genom observationer. Teorin fungerar som underlag för hur 

spelbolagen på den svenska marknaden tycks differentiera sig, anpassa sin 

marknadsföringsmix och genom sin marknadsföring tycks välja att nischa sig mot ett 

eventuellt specifikt segment eller målgrupp. Dessutom används teorin som ett analysverktyg 

för att dra slutsatser baserade på studiens resultat, framförallt på targetingsteget.   

2.1.2 Marketing Communication Planning Framework (MCPF) 

Marknadsföringskommunikation är det sätt som företag och organisationer försöker 

informera, övertyga och påminna konsumenter om produkten eller tjänsten de säljer (Lane 

Keller 2001, s. 819). Lane Keller (2001) menar att en organisation behöver förstå vad olika 

kombinationer av kommunikationsmix erbjuder och hur det kan optimeras för att få bästa 

effekt i relation till de marknadsföringsmål organisationen har med sin kommunikationsmix. 

Några exempel på komponenter som kan kombineras i kommunikationsmixen är vart 

marknadsföringen ska kommuniceras, hur det ska kommuniceras och vilket meddelande som 

ska kommuniceras, som Lane Keller (2001, s. 819) exemplifierar med bland annat TV, 

sponsorskap och säljfrämjande åtgärder. 

 

Likt Lane Keller (2001) förklarar även Baines, Fill och Rosengren (2017) dessa komponenter 

från kommunikationsmixen, men som en del av marknadsföringsteorin “Marketing 

Communication Planning Framework” (MCPF). Denna marknadsföringsteori ger en 

överblick för processen som till slut leder till valet av marknadsföringsstrategi och vilken 
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kommunikationsmix som kan appliceras för att få organisationen att uppnå sina 

marknadsföringsmål (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 402).  

 

De olika delar som bygger upp valet av marknadsföringsstrategi hos en organisation är bland 

annat kontext- och omvärldsanalys, vilka mål en organisation har, vilken strategi som ska 

användas samt vilken kommunikationsmix som är bäst lämpad för det organisationen vill 

uppnå (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 402 ff.) Valen som en organisation ställs inför i 

skapandet av marknadsföringskommunikation för att influera omgivningen beror på 

omständigheter och vilken kontext organisationen verkar i vid just denna tidpunkt. 

 

 

Figur 2. Marketing Communication Planning Framework-modellen 

 

Eftersom studien inte avser att undersöka den fullständiga processen som MCPF presenterar, 

utan snarare hur kommunikationsmixen hos spelbolagen ser ut och används, har just den 

delen från modellen selektivt valts ut. I denna studie appliceras därför det fjärde steget från 

MCPF, det vill säga den koordinerade kommunikationsmixen, för att undersöka hur 

spelbolagen marknadsför sig genom sin kommunikationsmix.  

 

Kommunikationsmixen från MCPF förklarar liknande komponenter som Lane Keller (2001) 

tar upp och placerar dessa under kategorierna “Communication tools”, “Types of media” och 

“Core types of message” (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 418). Enligt McCartney, Butler 

och Bennett (2008, s. 184) gäller det för organisationer och företag att med sin 

marknadsföring synas genom att ta fram ett övertygande budskap som kommuniceras ut i 
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passande kanaler, vilket är vad kommunikationsmixen från MCPF till stor del handlar om 

(Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 418).  

 

 

Figur 3. MCPF:s Kommunikationsmix 

 

De olika komponenterna i kommunikationsmixen kan användas i olika kombinationer med 

varierande effektivitet vid kommunikation med omgivningen, och behöver därför anpassas 

baserat på vilket mål en organisation har med sin kommunikation (Baines, Fill & Rosengren 

2017, s. 418). De olika beståndsdelar som kan kombineras och som kommunikationsmixen 

består av är de kommunikationsverktyg (Communication tools), marknadsföringskanaler 

(Types of media) och budskap (Core types of message), som figur 3 visar på. Verktygen som 

används kan bland annat vara reklam, PR-arbete eller personliga erbjudanden. Kanalerna som 

detta kommuniceras ut på består av till exempel TV och radio, eller digitala kanaler såsom 

sociala medier. Kommunikationen kan dessutom meddela olika typer av budskap som 

exempelvis baseras på information eller känslor. Tillsammans bildar detta marknadsföringens 

kommunikationsmix. (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 418ff.) 

 

I denna studie används kommunikationsmixen från MCPF som ett analysverktyg och som 

underlag för empirigenerering genom enkät- och intervjufrågor. Detta görs för att ta reda på 

vad det är i spelbolagens marknadsföring som konsumenterna anser vara positivt eller 

negativt för att attrahera dem, samt vad det är som påverkar dem mest. Baserat på denna 

modell ställs konkreta frågor kring spelbolagens val av marknadsföringskommunikation till 

konsumenterna som agerar respondenter i studien. Kommunikationsmixen används även för 

att avgränsa undersökningen av området marknadsföring. De delar från 

kommunikationsmixen som appliceras på enkät och intervjuer är samtliga komponenter från 



 14 

kommunikationsmixen. Vid observationer begränsas kommunikationsverktyg till reklam, PR-

arbete samt säljfrämjande åtgärder och marknadsföringskanaler begränsas till TV samt 

digitala kanaler. Detta på grund av att vissa komponenter, såsom direktmarknadsföring till 

enskilda konsumenter är omöjligt att observera, och att TV samt digitala kanaler erbjuder 

enkelt och effektiv åtkomst för observationerna. 

2.2 Konsumentbeteende  

2.2.1 Hierarchy of Effect (HoE) 

Hierarchy of Effect (HoE) är en teori som bygger på antagandet att en konsument behöver 

passera genom ett antal steg för att genomföra ett köp, vilka är “awareness”, “knowledge”, 

“liking”, “preference”, “conviction” och slutligen “purchase” (Wijaya 2012, s. 77). 

“Awareness” och “knowledge” innebär att konsumenten ska veta om att produkten finns och 

få information om den, och utgör de första stegen i HoE. Därefter kommer stegen “liking” 

och “prefence” som behandlar konsumentens tycke för produkten, där konsumenten ska bli 

positivt ställd mot produkten och skapa sig en preferens för den. De sista stegen är 

“conviction” och “purchase”, och handlar om få konsumentens övertygelse om att köpa 

produkten. Dessa steg passerar konsumenten i en sekventiell ordning i sitt 

konsumentbeteende, och marknadsföringen från företag har som syfte att föra potentiella 

konsumenter genom dessa steg, hela vägen till det faktiska köpet (Wijaya 2012, s. 77; 

Lavidge & Steiner 1961, s. 59). Det finns dock inget bestämt avstånd mellan stegen, utan 

detta kan variera från konsument till konsument och även mellan de olika stegen hos en 

enskild konsument (Lavidge & Steiner 1961, s. 60). De sex stegen i denna modell kopplas 

sedan till tre huvudkategorier av psykologiska beteenden hos konsumenten (Consumer 

Behaviour), samt sex olika marknadsföringsåtgärder (Marketing Objectives) som företagen 

kan arbeta med för att få konsumenten att uppfylla det steget. (Lavidge & Steiner 1961, s. 

60f.) 
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Figur 4. Hierarchy of Effect-modellen. 

 

I denna studie bidrar HoE med att ge en tydlig bild av hur konsumentbeteende ser ut och hur 

en faktisk köpprocess fungerar. Teorin förklarar även hur företag kan arbeta 

marknadsföringsmässigt för att få så många konsumenter som möjligt att ta sig igenom denna 

process. HoE används i denna studie som analysverktyg och koppling mellan empiri och teori 

för att skapa en bild av hur företag arbetar strategiskt och hur det påverkar konsumenternas 

preferenser. Operationalisering av teorin har även använts i utformningen av enkätfrågorna 

där exempelvis frågorna som baseras på kommunikationsmixen kan kopplas till de olika 

stegen i HoE. 

2.3 Konsumentupplevelse  

2.3.1 Attitude-Toward-the-Ad model (ATA) 

ATA-modellen är en konsumentupplevelseteori och en vidareutveckling av teorin “The 

Tricomponent Attitude Model” som i korthet handlar om att attityder hos konsumenter består 

av tre huvudsakliga komponenter, vilka är kognitiva, affektiva och konativa (Schiffman & 

Kanuk 2007, s. 241). Den kognitiva komponenten består av kunskap och uppfattningar som 

erhålls via upplevelser, den affektiva består av känslor, och den konativa rör sannolikheten att 

en individ gör en specifik handling eller agerar på ett visst sätt gentemot ett företag eller deras 

produkter (Schiffman & Kanuk 2007, s. 242f.). 
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ATA-modellen förklarar baserat på de tre huvudkomponenterna hur en konsuments attityd 

mot ett företags produkter eller varumärke påverkas genom företagets marknadsföring 

(Schiffman & Kanuk 2007, s. 247). När en konsument exponeras för marknadsföring, till 

exempel i form av reklam, skapas omdömen (kognitioner) och känslor (affektioner). Dessa 

omdömen och känslor påverkar i sin tur konsumentens attityd mot reklamen i sig, men även 

uppfattningen om varumärket vilket i förlängningen skapar en ny attityd mot hela varumärket 

hos konsumenten. Denna nya attityd påverkar det konativa hos konsumenten, det vill säga 

hur stor sannolikhet det är att individen kommer bli, alternativt fortsätta vara, konsument till 

företaget. (Schiffman & Kanuk 2007, s. 247). 

 

Figur 5. Attitude-Toward-the-Ad modellen. 

 

I denna studie används ATA-modellen framförallt som analysverktyg till studiens resultat. 

Respondenternas svar och attityd mot spelbolagens marknadsföring kommer att kopplas till 

modellen för att analysera vilken påverkan det kan ha på spelbolagen och branschen i sig.  

2.4 Teoretiskt ramverk 

De valda teorierna fungerar som utgångspunkt och behövs för att besvara studiens 

forskningsfrågor och syfte. Eftersom studien avser att studera hur spelbolagen på den svenska 

spelmarknaden marknadsför sig, samt hur konsumenterna ser på detta behövs teorier inom 

marknadsföring, konsumentbeteende och konsumentupplevelse. Studiens teorier kompletterar 

varandra dels genom att behandla de olika områden som studien överskrider, men även 

genom att bidra till en sammanvävd förståelse och helhetssyn på hur bolagen kan förhålla sig 

i sin marknadsföring, baserat på förståelse för konsumenternas åsikter och preferenser.  
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STP används för att analysera hur spelbolagen med sin marknadsföring tycks differentiera 

sig. Genom observationer kopplas empirin till STP för att bland annat analysera om någon 

tydlig segmentering eller differentiering av potentiella målgrupper går att urskilja. Detta görs 

genom att se över huruvida bolagen riktar sig mot något specifikt segment baserat på de fyra 

huvudkategorierna inom segmenteringssteget i STP. Det vill säga om någon segmentering 

syns i marknadsföringen genom exempelvis geografi, demografi, psykografi eller 

behavioristik, såsom ålder, kön, livsstil eller dylikt. Targetingsteget kommer att appliceras på 

de olika spelbolagen för att se hur och om spelbolagen strategiskt riktar sig mot kundsegment 

med hjälp av sin targetingstrategi av marknadsföringsmix. Det vill säga hur spelbolagens 

marknadsföringsmix anpassas baserat på huvudkategorierna odifferentierad-, differentierad-, 

fokuserad- och anpassad marknadsföring. Till exempel genom en individ- eller 

segmentanpassad marknadsföringsmix, eller om samma marknadsföringsmix tycks användas 

på samtliga konsumenter.  

 

För att komplettera observationerna genom teorin STP kommer konsumentperspektivet att 

belysas genom kommunikationsmixen från teorin MCPF, samt konsumentbeteendeteorin 

HoE. Enkät- och intervjufrågor baseras på kommunikationsmixen från MCPF och 

operationalisering av HoE för att kartlägga samt besvara hur konsumenterna upplever 

spelbolagens marknadsföring och vilka faktorer i marknadsföringen som gör att 

konsumenterna väljer vissa bolag framför andra. Svaren från respondenterna kopplas sedan 

till teorierna, där HoE förklarar vad företag kan göra för att uppnå ett stadie i köpprocessen 

hos en konsument, medans kommunikationsmixen från MCPF istället förklarar hur bolagen 

kan göra för att uppnå de respektive åtgärderna som HoE föreslår. Kommunikationsmixen 

från MCPF och teorin HoE kompletterar alltså varandra för att i studien få förståelse för 

konsumenternas attityd och preferens av spelbolagen och deras marknadsföring, samt hur 

föreslagna marknadsföringsåtgärder kan tillmötesgå dessa preferenser. Ett exempel är att 

respondenterna svarar på vilken marknadsföringskanal från kommunikationsmixen som tycks 

ha störst påverkan på dem, vilket kan kopplas till specifika åtgärder i HoE:s föreslagna 

marknadsföringsåtgärder.   

 

Därefter kopplas företagsperspektivet samman med konsumentperspektivet, det vill säga vad 

företagen faktiskt gör och hur konsumenternas åsikter och preferenser ser ut. Detta görs 

genom att jämföra respondenternas svar där frågorna utgått ifrån kommunikationsmixen från 
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MCPF, som kopplas till de olika stegen i HoE-modellen, med hur företagen gör enligt 

observationerna utifrån teorin STP. Enkät- och intervjusvaren från kommunikationsmixen 

kommer kopplas till olika steg i HoE som på varje steg har en föreslagen 

marknadsföringsåtgärd, och kommer i sin tur att kopplas till anpassningen av 

marknadsföringsmix i targetingsteget från STP. Slutligen kommer resultatet från 

respondenternas svar och observationerna att analyseras utifrån ATA-modellen för att 

utvärdera vilka potentiella effekter spelbolagens marknadsföring kan ge. Genom att jämföra 

respondenternas attityd och syn på spelbolagens marknadsföring, tillsammans med hur 

spelbolagen faktiskt gör kommer ATA-modellen användas för att analysera hur detta 

påverkar varumärket och spelbolaget i stort. Tillsammans utgör och behövs således teorierna 

ihop för att samla, förstå och analysera empirin utifrån studiens syfte och ämne. 
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3 Metod 

Detta avsnitt behandlar metoden för studiens tillvägagång. Epistemologisk och ontologisk 

ståndpunkt diskuteras, samt studiens forskningsansats. Dessutom presenteras och diskuteras 

vald forskningsdesign, datainsamling, tillförlitlighet, bortfall och vilka forskningsetiska 

överväganden som gjorts.    

 

3.1 Epistemologi 

Epistemologi är filosofin om kunskap, mer bestämt vad kunskap är och hur kunskap erhålls, 

och delas vanligtvis in i två olika ståndpunkter vilka är “positivism” och 

“tolkningsperspektiv” (Kvale & Brinkmann 2014, s. 69; Bryman & Bell 2013, s. 35ff.). 

Epistemologi behandlar frågor såsom vad anses vara giltig kunskap och hur tillgång skapas 

till detta (Rienecker & Stray Jørgensen 2018, s. 186). Positivism som epistemologisk 

ståndpunkt förespråkar användandet av naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala 

verkligheten och anser att enbart företeelser som kan bekräftas via sinnena kan anses vara 

riktig kunskap (Bryman & Bell 2013, s. 36). Tolkningsperspektivet har en 

kunskapsuppfattning som skiljer sig från positivismens syn och har som grund att 

samhällsvetenskapens studieobjekt skiljer sig från de objekt som naturvetenskapen studerar. 

Då objekten skiljer sig åt behöver även forskningsprocessen göra det, där 

samhällsvetenskaplig forskning är i behov av en logik som gör det möjligt för forskaren att 

studera den subjektiva innebörden av social handling (Bryman & Bell 2013, s. 38).  

 

Denna studie anammar tolkningsperspektivet som epistemologisk ståndpunkt och gör det 

genom att kombinera forskningsmetoder, för att skapa en djupare förståelse för hur den 

rådande kontexten på spelbolagsmarknaden just nu påverkar spelbolagen och konsumenterna. 

Genom både kvantitativ och kvalitativ metod ökar förståelsen för hur, samt varför 

spelbolagen och konsumenterna agerar som de gör.  

3.2 Ontologi 

Ontologi handlar om synen på verkligheten och vilka kännetecken något som är verkligt har, 

och kretsar kring de sociala entiteternas art eller natur (Rienecker & Stray Jørgensen 2018, s. 

186). Det grundläggande i denna frågeställning handlar om huruvida dessa entiteter, såväl 
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fysiska- som icke-fysiska ting, ska uppfattas som objektiva enheter som skapar verkligheten 

för de sociala aktörerna att förhålla sig till, eller om verkligheten ska uppfattas som 

konstruktioner som skapas av aktörernas handlingar (Bryman & Bell 2013, s. 41f.). Likt 

epistemologi delas även ontologi in i två ståndpunkter, “objektivism” och “konstruktionism”. 

Objektivism som ståndpunkt hävdar att sociala företeelser existerar oberoende av sociala 

aktörer. Dessa företeelser kan inte påverkas av aktörerna utan fungerar som givna yttre fakta. 

Konstruktionism ifrågasätter åsikten att sociala företeelser är på förhand givna eller att 

sociala aktörer enbart upplever dessa som en yttre, opåverkbar verklighet. Denna ståndpunkt 

utgår istället från att de sociala aktörerna ständigt skapar de sociala miljöer de befinner sig 

och att dessa miljöer ständigt befinner sig i ett tillstånd av förändring. (Bryman & Bell 2013, 

s. 42f.)  

 

I denna studie används konstruktionism som ontologisk ståndpunkt, då studien utgår ifrån att 

sociala företeelser inte är förutbestämda, utan att de är föränderliga och påverkas av de 

sociala aktörerna i kontexten. Detta är även något som Arbnor och Bjerke (1995) diskuterar, 

där de konstaterar att verkligheten kan ses som en social konstruktion som skapas på nytt i 

varje sammanhang. Liknande resonemang kan föras på den svenska spelmarknaden. Genom 

hur spelbolagen arbetar, media rapporterar, politiker resonerar och hur konsumenter agerar, 

skapas verkligheten för den svenska spelmarknaden, snarare än en på förhand given 

verklighet. Ett exempel på detta är hur den nya regleringen som upprättats av politiker 

förändrar verkligheten på den svenska spelmarknaden från ena dagen till den andra. Alla 

dessa handlingar från de inblandade aktörerna skapar verkligheten på den svenska 

spelmarknaden. En verklighet som kan förändras beroende på hur aktörerna på marknaden 

agerar. 

3.3 Forskningsansats 

Några exempel på ansatser som en företagsekonomisk studie kan använda sig av är induktion 

och deduktion. De olika ansatserna ger studien olika utgångspunkter och förhållningssätt till 

hur forskningen ska gå tillväga. Kvale och Brinkmann (2014, s. 238f.) förklarar dessa 

tillvägagångssätt och vad de bland annat kan innebära i ett kvalitativt forskningsperspektiv. 

Induktion är den process som utgår från observationer av verkligen, som sedan används för 

att generalisera utfallet av ett scenario eller fenomen. Till skillnad från detta tillvägagångssätt 
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utgår deduktion istället från generella teorier, där hypoteser om vad som bör hända enligt 

teorin testas i verkligen. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 238f.) 

 

Med hjälp av etablerade teorier inom marknadsföring, konsumentbeteende och 

konsumentupplevelse, har bolag från den svenska spelmarknaden studerats. Teorierna har, 

precis som i en deduktiv forskningsstrategi, varit utgångspunkten och använts för att förstå 

hur bolagen på den svenska spelmarknaden agerar med hjälp av sin marknadsföring. 

3.4 Forskningsdesign 

Studiens forskningsdesign är uppbyggd på både kvalitativ- och kvantitativ 

datainsamlingsmetodik. Observationer, intervjuer och enkäter används för att besvara 

studiens syfte och forskningsfrågor om den svenska spelmarknaden. Observationerna 

används för att studera spelbolagens marknadsföring, medan enkäter och intervjuer används 

för konsumenterna. 

3.4.1 Urvalsram 

Populationen för studien består av spelbolag med licens att verka i Sverige samt deras 

svenska konsumenter och kunder. Urvalet består av de sex valda spelbolag baserat på högst 

marknadsföringskostnader från år 2018: Svenska Spel, Unibet, ATG, Ninja casino, Snabbare 

och LeoVegas, vars marknadsföring observeras. Genom att studera de sex bolag med högst 

marknadsföringskostnader ges möjligheten att få bra underlag och empiri. Denna 

urvalsmetod för bolagen ger också en jämn fördelning mellan bettingbolag och casinobolag. 

För konsumenterna, vilka är enkät- och intervjurespondenter, består urvalet av de 

konsumenter som är medlemmar på spelforumen Bettingstugan och Casinogrottan, och är 

konsumenter hos något av spelbolagen. 

 

Den urvalsmetod som används i studien är ett kombinerat bekvämlighet- och subjektivt urval 

för såväl intervju- som enkätrespondenter. Båda dessa urvalsmetoder är icke-

sannolikhetsurval vilket innebär att ett representativt tvärsnitt av populationen inte 

möjliggörs, men tillvägagångssättet är användbart när forskare inte har tillräcklig information 

om undersökningspopulationen (Denscombe 2018, s. 59). Bekvämlighetsurval innebär att de 

enheter som väljs ut till urvalet är lättillgängliga med fördelen att det går snabbt och är enkelt, 

medan subjektivt urval innebär att urvalets enheter väljs ut baserat på deras relevans eller 



 22 

kunskap om ämnet (Denscombe 2018, s. 67ff.). I denna studie används internetbaserade 

enkäter som delas med “Google Forms” på valda betting- och casinoforum, dels för att det är 

ett tidseffektivt sätt att nå ut till respondenter men även för att de besitter den kunskap denna 

studie ämnar undersöka. Även intervjuerna med konsumenter väljs ut enligt samma 

urvalsmetod. 

3.4.2 Metodtriangulering  

Metodtriangulering innebär att mer än en forskningsmetod används för att studera sociala 

företeelser, det vill säga att en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder används 

(Thurmond 2001, s. 253f.). Ett av de största målen vid forskning är att genomföra en studie 

med hög validitet samt reliabilitet, där ett av tillvägagångssätten för att öka denna möjlighet 

är att använda just metodtriangulering då skilda metoder ger olika perspektiv och en mer 

fullständig bild av studieobjektet (Thurmond 2001, s. 253; Denscombe 2018, s. 227f.). Denna 

möjlighet att skapa en mer komplett bild av det studien ämnar undersöka är anledningen till 

valet av en metodtriangulering, vilket i denna studie används genom en kombination av 

kvantitativa enkäter, samt kvalitativa observationer och intervjuer. Tanken med dessa 

metodval är att skapa en bra helhetsbild av bolagens marknadsföring, i enlighet med studiens 

avgränsningar, och konsumenternas åsikter kring dessa. Observationer av spelbolagens 

marknadsföring används för att studera hur denna marknadsföring ser ut, enkäterna till 

konsumenterna skapar en grundläggande helhetsbild av åsikterna kring marknadsföringen, 

och slutligen används konsumentintervjuer för att få en djupare förståelse för varför 

konsumenternas åsikter ser ut som de gör. 

3.4.3 Kvantitativ metod och empiriinsamling 

Kvantitativa metoder inom forskning ämnar samla in hårda samt reliabla data, ofta med en 

inriktning på siffermässiga mätmetoder som ska kunna generaliseras på en utvald population 

(Denscombe 2018, s. 388f.). I denna studie tillämpas den kvantitativa metoden i form av 

enkätundersökning i tvärsnittsdesign. Med tvärsnittsdesign menas att datan samlas in från 

mer än ett fall vid en viss tidpunkt (Bryman & Bell 2013, s. 77). Fördelen med att använda 

enkätundersökningar är att de genererar en stor mängd data till en låg kostnad (Denscombe 

2018, s. 264f.). 
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Enkäten i studien består till största del av slutna flervalsfrågor, förutom en, där 

respondenterna väljer det alternativ som stämmer bäst överens för dem och deras preferenser. 

Frågorna baseras på kommunikationsmixen från marknadsföringsteorin “Marketing 

Communication Planning Framework”, regleringarna som trädde i kraft från årsskiftet, samt 

för studien relevanta preferensfaktorer kring betting- och casinospelande. En pilotstudie 

utfördes som test för enkäten, där den slutgiltiga versionen av enkäten justerades baserat på 

återkopplingen. Enkäten delades slutligen på Bettingstugan och Casinogrottans spelforum för 

att besvara forskningsfrågorna kring konsumenternas attityd, preferenser, samt hur de 

upplever att spelbolagen förhåller sig till de nya regleringarna.   

3.4.4 Kvalitativ metod och empiriinsamling 

Kvalitativa metoder ämnar generera beskrivande data, genom fylliga beskrivningar och 

kontextuella detaljer och kan ske genom bland annat intervjuer, dokument eller observationer 

(Patton 2015, s. 54; Denscombe 2018, s. 394). I denna studie är de två kvalitativa metoder 

som används observationer och semistrukturerade intervjuer. 

 

Observationer innebär att ett studieobjekt iakttas följt av en beskrivning av vad som 

observerats, där syftet är att själv studera vad som händer snarare än att hämta denna 

information från en andra part (Patton 2015, s. 331). Just detta är även styrkan med 

observation, då metoden ger underlag för rikliga beskrivningar och genom att studera ett 

objekt själv så undviks att få en selektiv beskrivning av objektet från en tillfrågad person 

(Patton 2015, s. 335). På grund av ämnets just nu aktuella känslighet upplevdes denna metod 

mer passande än intervjuer med spelbolagen, dels för att risken att få spelbolagens eventuellt 

färgade svar om deras marknadsföring på detta sätt elimineras, och dels för att bolagens vilja 

att delta och delge information till en studie som denna kan vara svag.  

 

I denna studie används systematisk observation för att studera spelbolagens marknadsföring 

genom reklam och annonsering, PR-arbete samt säljfrämjande åtgärder, på TV och digitala 

kanaler såsom bolagens hemsidor och sociala medier, för att besvara hur spelbolagen 

differentierar sig och följer befintliga regleringar. Denna observationsmetod syftar till att 

eliminera enskilda observatörers uppfattning av händelser och situationer genom att föra in en 

systematik i form av observationsscheman i observationsprocessen (Denscombe 2018, s. 



 24 

299). Observationsschemat som används i studien baseras på STP, MCPF:s 

kommunikationsmix samt den nya spelregleringen (se Bilaga 9.4).  

 

De kvalitativa intervjuerna i denna studie genomförs i semistrukturerad form med hjälp av en 

intervjuguide bestående av på förhand bestämda ämnen för intervjuerna och med utrymme 

för följdfrågor baserat på diskussionen. Fördelen med denna metod är att intervjuguiden gör 

att jämförelsebarheten mellan respondenternas intervjuer ökar då de får liknande frågor, utan 

att stänga möjligheten för följdfrågor (Patton 2015, s. 438). Intervjuguiden utgår, likt 

enkäterna, ifrån teorierna HoE, kommunikationsmixen från MCPF och för studiens ämne 

relevanta preferensfaktorer kring betting- och casinospelande, med målet att få djupare och 

mer förklarande svar som komplement till övrig empiri. Intervjuerna görs separat med tre 

respondenter från studiens urval, baserat på konsumentens spelande på betting- och/eller 

casinobolag, för att besvara och ge en djupare förståelse för forskningsfrågorna kring 

konsumenternas attityd, preferenser samt hur de upplever att spelbolagen förhåller sig till de 

nya regleringarna. Fördelningen av intervjurespondenterna är en bettingspelare, en 

casinospelare och en som spelar både hos betting- och casinobolag, för att ge en bra bild av 

hur konsumenter från olika konsumentgrupper kan resonera.  

3.4.5 Analys och bearbetning av empiri 

Den insamlade empirin analyseras utifrån det teoretiska ramverket för studien. Eftersom 

metodtriangulering används kopplas varje metod var för sig till teorier, för att sedan även 

jämföras för att identifiera eventuella likheter eller skillnader. För konsumentperspektivet 

jämförs tendenser från enkätsvaren med mer djupgående svar med förklaringar från de 

transkriberade intervjuerna. Detta jämförs med bolagens marknadsföring genom 

observationer, för att se om konsumenternas uppfattning återspeglas i hur spelbolagen 

faktiskt marknadsför sig. Till sist kopplas analysen till författarnas ställningstagande och 

diskuteras utifrån studiens problemformulering och syfte. 

3.5 Tillförlitlighet och kvalitet 

Bra forskning bygger på att data med god kvalitet används där det vanligtvis är två kriterier 

som används för att bedöma kvaliteten, vilka är reliabilitet och validitet. Mellan kvantitativ 

och kvalitativ forskning finns det vissa skillnader i användningen av dessa kriterier och 
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eftersom denna studie använder metodtriangulering så behandlas dessa mått med både hänsyn 

till den kvantitativa- och kvalitativa delen. (Denscombe 2018, s. 385f.) 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet som det även benämns, är ett viktigt mått för att bedöma 

företagsekonomisk forskning, och används för att bedöma huruvida resultatet från en 

forskning eller studie skulle bli detsamma vid genomförande på nytt (Bryman & Bell 2017, s. 

68). Inom kvantitativ forskning benämns reliabilitet under måtten stabilitet, intern reliabilitet 

och interbedömarreliabilitet. För kvalitativ forskning benämns istället reliabilitet under 

måtten intern och extern. (Bryman & Bell 2017) 

 

Enkätundersökningen utgör den kvantitativa delen i denna studie. Måttet stabilitet handlar om 

huruvida ett resultat av en studie blir detsamma vid återupprepning och mäts oftast genom ett 

så kallat “test-retest”, vilket innebär att studiens respondenter får genomgå samma test vid ett 

senare tillfälle (Roberts, Priest & Traynor 2006, s. 42). På grund av anonymitet hos studiens 

respondenter kan inte ett sådant test genomföras, vilket lämnar studiens stabilitet omätt. Den 

interna reliabiliteten rör flerindikatorsmått, det vill säga om indikatorer från olika frågor är 

relaterade till samma mått (Bryman & Bell 2017, s. 175). Studiens enkätfrågor är oberoende 

av varandra och därför är den interna reliabiliteten för den kvantitativa delen inte 

betydelsefull. Interbedömarreliabilitet innebär huruvida subjektiva bedömningar av den 

insamlade empirin går att göra (Roberts, Priest & Traynor 2006, s. 42). På grund av 

enkätfrågor med slutna svarsalternativ är interbedömarreliabiliteten för den kvantitativa delen 

hög, eftersom olika tolkningar av svaren ej går att göra. En öppen fråga ställs angående 

respondenternas attityd mot spelbolagens marknadsföring men även där var de 

återkommande svaren inte öppna för tolkning.  

 

Observationerna och intervjuerna utgör den kvalitativa metoden för denna studie.  

Intern reliabilitet avser för den kvalitativa delen hur forskarnas tolkning av empirin stämmer 

överens eller skiljer sig åt (Bryman & Bell 2017, s. 380). Samtlig empiriinsamling och 

analys, både vid observationer och intervjuer, görs och diskuteras av denna studies författare 

tillsammans, vilket resulterar i en hög intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten handlar 

istället om studiens replikerbarhet, det vill säga möjligheten att upprepa studien (Bryman & 

Bell 2017, s. 379). Replikerbarheten för denna studie är låg, då både observationerna och de 
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semistrukturerade intervjuerna inte går att återupprepa på exakt samma sätt. Liknande 

undersökning går att upprepa, men att få den helt identisk är nästintill omöjligt. 

3.5.2 Validitet 

Validitet är tillsammans med reliabilitet det viktigaste forskningskriteriet och behandlar en 

studies relevans, noggrannhet och precision i datan (Denscombe 2018, s. 386). Validitet rör 

frågan om de indikatorer som utformats i syfte att mäta något faktiskt uppfyller detta syfte, 

och diskuteras i förhållande till till externa och interna faktorer. (Roberts, Priest & Traynor 

2006, s. 43; Denscombe 2018, s. 386). 

 

Då inget representativt urval används för enkätrespondenterna i denna studie kan resultatet 

inte generaliseras till hela populationen och därmed är den externa validiteten låg på den 

kvantitativa delen. Den kvantitativa delen av studien avser att mäta konsumenternas attityder 

mot spelbolagens marknadsföring, hur konsumenterna anser att spelbolagen förhåller sig till 

befintliga regleringar, samt preferensfaktorer hos konsumenterna vid val av spelbolag. Då 

frågorna i enkäten är uppbyggda utifrån teorier och lagar samt pilotstudier för att besvara 

detta kan den interna validiteten på den kvantitativa delen av studien anses vara hög. 

 

Då mätning inte är det främsta syftet inom kvalitativ forskning skiljer sig innebörden av 

validitet mellan kvantitativa- och kvalitativa studier (Bryman & Bell 2013, s. 401). Inom 

kvalitativ forskning används begreppen intern- och extern validitet för att bestämma 

validiteten på studien (Bryman & Bell 2013, s. 401). Intern validitet handlar om att det ska 

finnas en god överensstämmelse mellan de observationer som görs under studien och de 

teoretiska idéer som utvecklas, medan den externa rör frågan om i vilken utsträckning 

resultaten från studien kan generaliseras till andra situationer och miljöer (Bryman & Bell 

2013, s. 401).    

 

Den interna validiteten kan diskuteras utifrån studiens empiri och analys. Teoretiska 

resonemang utvecklas som är direkt kopplade från studiens observation som framkommer i 

resultatet, vilken kan tyda på en hög intern validitet. I denna studie kan den externa 

validiteten ses som låg då varken resultatet från observationer eller intervjuer fullt ut kan 

generaliseras till andra situationer. Detta beror på att spelbolagens marknadsföring är unik för 
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varje enskilt bolag och ej möjlig att rakt av överföra till andra spelbolag, och att 

intervjurespondenterna inte valts ut med ett sannolikhetsurval.  

3.6 Bortfall 

En kontrollfråga i enkäten ställs för att utesluta respondenter som inte är aktiva konsumenter 

hos spelbolagen. Studien ämnar ta reda på just konsumenternas uppfattning och inte 

allmänheten i stort. Bortfallet består av sju respondenter som i enkätundersökningen uppgav 

att de inte var aktiva konsumenter hos spelbolagen.  

3.7 Forskningsetiska överväganden  

Denna studie genomförs i linje med riktlinjerna för forskningsetiska överväganden framtagna 

av Vetenskapsrådet (1990), vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Samtliga respondenter, både enkät och intervju, informeras om studiens 

syfte, allt deltagande från respondenterna sker frivilligt och anonymt och den insamlade datan 

används enbart för studiens ändamål. Detta förklaras för respondenterna i introduktionstexten 

till enkäten, samt den inledande konversationen i intervjuerna. (Se Bilaga 9.2 & 9.3) 

 

 

  



 28 

4 Resultat 

Följande avsnitt presenterar den empiri som inhämtats genom observationer av valda 

spelbolags marknadsföring, enkäter om konsumenternas åsikter kring spelbolagens 

marknadsföring och den nya spellagen, samt intervjuer med konsumenter. 

 

4.1 Observationer av spelbolagens marknadsföring 

Observationer av spelbolagens marknadsföring via deras sociala medier, hemsidor och TV-

reklam, gjordes för att besvara frågeställningen om hur spelbolagen marknadsföringsmässigt 

differentierar sig från varandra, i kombination med att förhålla sig till befintliga regleringar. 

Med denna metod kunde några likheter och skillnader mellan spelbolagen, och hur de med 

sin marknadsföring tycks differentiera sig, identifieras. Generellt gav observationerna en 

tydlig bild av att det är skillnader mellan hur bettingbolagen och casinobolagen marknadsför 

sig, där skillnaderna internt mellan bettingbolagen även är större än internt mellan 

casinobolagen gällande deras marknadsföring. Ytterligare ett resultat som observerades 

tydligt var att samtliga spelbolag använder sig av ungefär samma marknadsföringskanaler, 

där bolaget Snabbare stack ut ur mängden som det enda bolaget utan någon större aktivitet på 

sociala medier.  

 

Svenska Spel som bolag trycker mycket på att framstå som, vad de själva kallar, “Världens 

svenskaste bolag”, vilket bland annat kan ses i deras TV-reklamer (se Bilaga 9.5.1). Stort 

fokus i marknadsföringen läggs även på att lyfta att de bidrar till ett bättre samhälle, vilket 

exempelvis kan ses på samtliga observerade marknadsföringskanaler genom deras PR-arbete, 

där de delar ut 50 miljoner kronor till ungdomsidrottsföreningar samt att vinstöverskottet går 

tillbaka till staten. En tydlig differentiering som Svenska Spel använder sig av, och är 

ensamma med att använda, är att låta delar av deras spelutbud bli egna varumärken som 

marknadsförs separat och delas upp på deras hemsida, som exempelvis Stryktipset. Deras 

targetingstrategi av marknadsföringsmix är med andra ord en kombination av dels 

odifferentierad marknadsföring, när de marknadsför Svenska Spel som bolag, och dels 

differentierad när de marknadsför sina separata produkter var för sig till den produktens 

specifika målgrupp. (Se Bilaga 9.5.1) 
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ATG visar en tydlig differentiering från övriga spelbolag med sitt fokus på spel inom trav- 

och hästsport. Denna differentiering lyser även igenom i deras marknadsföring på samtliga 

observerade marknadsföringskanaler, där de främst marknadsför denna typ av spel, samt gör 

det tydligt att de ger tillbaka till hästsporten genom bland annat PR-arbete och vinstöverskott. 

ATG använder sig av en fokuserad targetingstrategi av marknadsföringsmix mot ett 

psykografiskt baserat segment, genom att främst vända sig till de som har intresse för hästar, 

men börjar även att applicera en differentierad mix i och med marknadsföringen av sin 

lansering av spel på andra sporter, vilka till viss del marknadsförs separat i TV (Se Bilaga 

9.5.2) 

 

Unibet vill skapa bilden av sig som spelarnas bolag under sloganen “Av spelare för spelare”, 

som troligtvis används för att skapa en identifikation mellan konsument och bolag. Denna 

slogan syns bland annat på TV och sociala medier. Unibet använder sig av en odifferentierad 

targetingstrategi av marknadsföringsmix då de använder samma marknadsföring för samtliga 

kundsegment, och har ett aktivt användande av sociala medier som bland annat Twitter och 

Instagram, där de syns mycket och arbetar flitigt med säljfrämjande åtgärder såsom olika 

tävlingar för att attrahera konsumenter. (Se Bilaga 9.5.3) 

 

Bettingbolagen skiljer och differentierar sig från varandra med bland annat olika typer av 

targetingstrategi av marknadsföringsmix. Gemensamt är dock att samtliga av bettingbolagen i 

denna studie följer den nya regleringen på liknande sätt med att lyfta spelansvar i sin 

marknadsföring i TV och sociala medier, samt genom att följa de lagstadgade regler som 

finns för utformning av sina hemsidor med lätt åtkomst till spelpaus, självtest och 

spelgränser. Unibet sticker dock ut genom att ha gått lite längre än sina bettingkonkurrenter 

och skapat en TV-reklam, tillsammans med hockeystjärnan Henrik Lundqvist, som helt 

inriktar sig på att lyfta riskerna med spelande och vikten av att spela ansvarsfullt. 

 

De studerade casinobolagen, Ninja Casino, LeoVegas och Snabbare, har många likheter i sitt 

sätt att marknadsföra, men viss differentiering går att tyda. Några likheter är att alla använder 

en odifferentierad targetingstrategi av marknadsföringsmix där samma marknadsföring 

exponeras för hela målgruppen, och det som ofta står i fokus är snabb och smidig registrering 

och utbetalning samt säljfrämjande åtgärder. Deras gemensamma och absolut främsta 

marknadsföringskanal är reklam på TV. Till skillnad från bettingbolagen riktar de studerade 

casinobolagen sin marknadsföring mer åt konsumenter som är närmare köpet, genom att ofta 
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trycka på hastigheten att få pengar nu, snarare än upplevelsen i helhet. Med andra ord riktar 

de sig mot ett behavioristiskt baserat segment. Dessutom är det svårare att hitta information 

eller uppmanade till ansvarsfullt spelande på deras hemsidor. Samtliga casinobolag lyfter det 

i sin marknadsföring, men det sker oftast i periferin. Några differentieringar som syns mellan 

casinobolagen internt är bland annat att Ninja Casino marknadsför “Reklampaus”, LeoVegas 

är övervägande aktiv på sociala medier, medan Snabbare bara verkar använda TV som 

marknadsföringsverktyg. (Se Bilaga 9.5.4, 9.5.5 & 9.5.6) 

4.2 Enkätundersökning av konsumenternas perspektiv 

Den empirin som insamlades från enkätundersökningen är avsedd att ge inblick på 

konsumenternas perspektiv av spelbolagen och deras marknadsföring. Antalet 

enkätrespondenter efter bortfall uppgick till 104 stycken. Svar på vilken typ av 

marknadsföring som har störst påverkan och vad som får konsumenter att välja ett spelbolag 

framför ett annat har samlats in. Dessutom gav svaren konsumenternas helhetssyn och attityd 

mot spelbolagens marknadsföring och vidare förståelse för vad som ligger till grund för detta. 

Till sist gav denna metod konsumenternas åsikter på hur spelbolagen följer de nya 

regleringarna om bland annat spelpaus, spelgränser, självtest och måttfullhet.  

 

 

Diagram 1. Hur ser konsumenternas preferenser ut kring MCPF:s kommunikationsmix? 

 

Diagram 1 är en sammanställning av de enkätsvar som rörde kommunikationsmixen från 

MCPF, där frågorna var vilket kommunikationsverktyg, vilken marknadsföringskanal och 

vilket budskap som påverkade konsumenterna mest positivt till att spela. Bland verktygen var 

det jämnt mellan säljfrämjande åtgärder, reklam och annonsering samt det neutrala 

alternativet inget. Den populäraste marknadsföringskanalen hos konsumenterna var digitala 

kanaler, och det budskap som ansågs påverka mest positivt var informativa budskap strax 

före känslobaserade. 
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Resultatet från enkäten visade att majoriteten respondenter har en sammantagen negativ syn 

på spelbolagens marknadsföring.  

 

 

Diagram 2. Hur är konsumenternas sammantagna attityd mot spelbolagens marknadsföring? 

 

Diagram 2 visar enkätrespondenternas attityd gentemot spelbolagens marknadsföring som en 

helhet, inte för varje enskilt bolag. 71,2% av respondenterna hade antingen en negativ eller 

mycket negativ attityd gentemot spelbolagsbranschens marknadsföring. Kopplat till denna 

fråga i enkäten fick respondenterna en följdfråga med öppet svarsalternativ där de med egna 

ord fick motivera vad som låg till grund för deras attityd. Svaren varierade till viss del men 

återkommande var att mängden reklam och bristen på spelansvar är ett stort bekymmer, och 

övervägande negativ uppmärksamhet riktas framförallt mot casinobolagens marknadsföring. 

Hela 57 av 104 respondenter svarade att det var just den totala mängden reklam som var den 

huvudsakliga anledningen till deras negativa attityd mot spelbolagens marknadsföring och 

många av dessa lyfte specifikt casinobolagens reklam. Även oro om spelbolagens påverkan 

på spelmissbruk var återkommande och i två av enkätens bortfall visade sig spelmissbruk 

vara just anledningen till varför respondenten slutat vara aktiv konsument hos spelbolagen.  

 

För att besvara vad som får konsumenter att välja ett spelbolag före ett annat, och vad som 

ligger till grund för detta val, fick respondenterna välja bland olika preferensfaktorer, vilket 

skapade en övergripande bild av vad som är viktigast hos konsumenter. 
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Diagram 3. Konsumentpreferenser gällande val av spelbolag. 

 

Diagram 3 visar konsumentpreferenser vid val av spelbolag. Varje respondent kunde välja 

upp till tre preferensfaktorer för att inte behöva begränsa sina svar om fler än en faktor är 

viktig vid valet av spelbolag. Svaret blev tydligt att för en klar majoritet av spelbolagens 

konsumenter är ett stort spelutbud det viktigaste, det vill säga många idrotter, matcher eller 

olika casinospel, med bra odds samt snabb och smidig insättning och utbetalning som tydligt 

näst viktigast samt tredje viktigast. 
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Diagram 4. Hur upplever konsumenter att spelbolagen följer den nya spellagen? 

 

Diagram 4 är en sammanställning av de enkätfrågor som kretsade kring den sedan årsskiftet 

2018/2019 nya spellagen i Sverige, och hur konsumenterna upplever att det spelbolag de är 

konsumenter hos följer denna lag. Det går tydligt att se att konsumenterna anser att det är 

enkelt att sätta sina spelgränser och stänga av sitt spelande via spelpaus, samt att en majoritet 

av respondenterna anser att det är enkelt att testa sina spelvanor via självtest. Dock råder det 

större osäkerhet hos respondenterna huruvida de blivit erbjuden bonus efter sitt första 

insättningstillfälle, om det är möjligt att spela på faktura eller om de upplever just sitt 

spelbolags marknadsföring som måttfull. Vid uppdelning av svar gällande konsumenters syn 

på måttfull marknadsföring kan en skillnad mellan bettingbolag respektive casinobolag ses. 

Betydligt fler respondenter anser bettingbolagens marknadsföring vara mer måttfull till 

skillnad från casinobolagens marknadsföring. Bortsett från neutrala svar anser 55% av 

bettingbolagens respondenter att marknadsföringen är måttfull, medans endast 12,5% av 

casinobolagens respondenter tycker att deras marknadsföring är måttfull. Med andra ord 

tycker hela 87,5% av casinobolagens respondenter att casinobolagens marknadsföring inte är 

måttfull. 
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4.3 Intervjuer med konsumenter 

De kvalitativa intervjuerna med konsumenter hos spelbolagen har som mål att få djupare och 

mer förklarande svar som ett komplement till övrig empiri. Intervjuerna genomfördes med tre 

respondenter enligt tidigare nämnd urvalsmetod och utgick ifrån en utformad intervjuguide 

(se Bilaga 9.3). Respondenterna benämns som Respondent 1, 2 och 3 för att bevara 

anonymitet, där Respondent 1 är konsument hos bettingbolag, medan Respondent 2 både 

spelar på betting- och casinobolag, och Respondent 3 spelar hos casinobolag. Valet av 

respondenter baserades utifrån urvalet på att balansera fördelningen av konsumenter mellan 

bettingbolag och casinobolag. 

4.3.1 Respondent 1 (R1) 

Under intervjun med Respondent 1 (R1), som spelar på bettingbolag, framgick det att 

preferens av bolag framförallt grundar sig i odds, smidig inloggning, samt möjligheten att 

“stänga spel”, det vill säga att avsluta ett spel innan matchen som bettas på är slut. Det 

marknadsföringsverktyg som anses påverka mest är reklam, och främst genom 

marknadsföringskanalerna TV och sociala medier. R1 menar att reklamen genom sociala 

medier syns även för den som inte följer bolagen, genom så kallade sponsrade inlägg. När det 

kommer till marknadsföringsbudskap ser han viss problematik. R1 anser sig inte påverkas så 

starkt av marknadsföringsbudskap och förespråkar det informativa för att få information om 

bland annat diverse spelodds, men ser en risk med känslomässiga budskap och 

marknadsföring med kändisar för personer med riskfyllt spelbeteende.  

 

Det är ju det som är grejen när det är kändisar med, att känslan blir att här vill jag spela bara för han 

eller hon spelar här, men jag känner helt ärligt inte den påfrestningen personligen bara för att det står en 

kändis där, utan jag spelar ju bara för att jag tycker det är kul. Däremot om man har 

spelmissbruksproblem tror jag garanterat att det påverkar.1 

 

 

Han menar dessutom att marknadsföringen är svår att undvika, på grund av den totala 

exponeringen som finns idag och lyfter även upp detta som ett problem. R1 menar att det är 

på grund av detta, det vill säga mängden, upprepningen, samt svårigheten att undvika 

marknadsföringen, som hans attityd mot spelbolagens marknadsföring är negativ.     

                                                
1 Intervju Respondent 1 2019-05-04 
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Bara på en kort femminuterspaus mellan till exempelvis ett program så kan det vara typ fjorton 

spelreklamer, och nu när det även kommer under matcherna så blir det oerhört svårt att slippa undan. 

Jag tycker inte vi konsumenter behöver bli utsatta för all den här informationen längre, vi vet om det 

nu.2 

 

R1 ser ingen förbättring av spelbolagens marknadsföring efter regleringen vid årsskiftet. Han 

tycker att måttfullhet i marknadsföringen inte lyfts tillräckligt, utan endast syns i form av små 

texter i exempelvis TV-reklamen. Dessutom anser han att regleringen rörande spelgränser, 

spelpaus och självtest inte skapat en synlig förändring hos spelbolagen. R1 förklarar även 

detta genom ett exempel om att spelgränser kan sättas till en absurd summa pengar och blir 

därför irrelevant för majoriteten spelare. Han menar att en begränsad månadsomsättning på 

till exempel 50 000 kronor följer regleringen rent lagmässigt, utan att skapa en förändring för 

konsumenten. I slutfasen av diskussionen om regleringen tar R1 dessutom upp att han inte vet 

om spelbolagen använder regleringen som ett “nytt knep” för locka till sig konsumenter.  

 

Efter diskussionen om regleringen diskuterades skillnader mellan bettingbolagen och 

casinobolagen i intervjun. R1 menar att han inte upplever några större skillnader i mängden 

marknadsföring mellan betting- och casinobolagen, men att bettingbolagen sköter 

marknadsföringen på ett bättre sätt.  

 

Bettingbolagen sköter det bättre, verkligen, det tycker jag. Jag tycker casinobolagen kastar in mycket 

budskap som att om du sätter in 500 kronor så får du 1500 kronor att spela för. Det är överallt man ser 

sådana erbjudanden, eller få 20 gratisspins eller ja, you name it. Jag tycker de är alldeles för på om att 

man ska spela så himla mycket.3 

 

Slutligen diskuterades marknadsföringens påverkan på varumärket och bolaget bakom 

marknadsföringen. R1 menar att hans val av spelbolag inte påverkas särskilt av 

marknadsföringen, utan istället baseras på odds och dylikt, men han kan se att övriga 

konsumenter definitivt förknippar och utvärderar bolagen och deras varumärken utifrån sättet 

de marknadsför sig på.  

                                                
2 Intervju Respondent 1 2019-05-04 
3 Intervju Respondent 1 2019-05-04 
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4.3.2 Respondent 2 (R2) 

Vid intervjun med Respondent 2 (R2) framkom det tydligt att han var en aktiv konsument hos 

både betting- och casinobolag, där de främsta preferenserna till varför ett visst spelbolag väljs 

var snabb och smidig insättning och uttag, samt ett bra utbud av både betting- och casinospel. 

Utöver detta lyftes vikten av bekvämlighet och vana som en viktig faktor, det vill säga att 

efter flera år hos samma bolag finns ingen aktiv tanke på att längre byta bolag utan det sitter i 

ryggmärgen att vara konsument där. När R2 inledde sitt spelande för ett antal år sedan var 

inte utbudet bland bolag lika stort som idag, och det bolag som valdes var det som just då 

upplevdes som det bolag som marknadsförde sig och syntes mest. 

 

Jag gillar ju både betting på matcher och spela på casinospel på videoslots och så vidare. Jag spelar på 

mitt bolag främst för att de har smidig överföring mellan kontona där och bra utbud på matcher och 

stort utbud på videoslots på casino. Jag hamnade där när jag började spela för massa år sen, det fanns 

inte lika många bolag att spela på då, så det var de som marknadsförde sig mest som gjorde att jag 

hamnade där.4 

 

Att marknadsföring påverkade R2 i valet av bolag märktes tydligt under intervjun och vid en 

djupare diskussion om spelbolags marknadsföring framhölls reklam, framförallt med ett 

informativt budskap, som det starkaste marknadsföringsverktyget enligt R2 för att påverka 

individer till att bli konsumenter. Detta för att det informativa innehållet gör det enklare att 

jämföra befintliga bolag med varandra då det blir svart på vitt vad olika bolag erbjuder. Av 

marknadsföringskanaler framhölls TV som den mest påverkande kanalen för R2 då han 

konsumerar mycket sport där och upplever majoriteten av reklamen under dessa sändningar 

som spelbolagsreklam. 

 

Vidare under intervjun behandlades ämnet attityder gentemot spelbolagens marknadsföring 

där R2 diskuterade sin negativa åsikt om situationen marknadsföringsmässigt just nu och vad 

det beror på. Det som framkom tydligt var att mängden var det som påverkade attityden till 

det negativa. 

 

Jag tycker att det är för mycket. Jag kollar mest på sport och när jag kollar på TV så är i stort sett varje 

reklam om betting eller casino, så det blir liksom för mycket, för många gånger. Det känns ju som att 

det kommer mer och mer spelbolag dessutom. Så kanske att exempelvis Bet365 gör mindre reklam 

                                                
4 Intervju Respondent 2 2019-05-04 
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men att det finns tre nya nätcasinon som gör reklam istället. Så det blir svårt att säga om ett enskilt 

spelbolag gör mindre reklam, för den totala mängden reklam ökar med fler bolag.5 

 

Sedan årsskiftet 2018/2019, när den nya svenska spellagen trädde i kraft med nya regleringar, 

har R2 märkt både skillnader och likheter mot innan årsskiftet gällande spelbolagens 

marknadsföring. Gällande spelpaus, självtest och spelgränser anser R2 att de bolagen han har 

testat använde sig av dessa verktyg sen långt innan det var ett lagstadgat krav. Vad gäller 

måttfullheten i marknadsföringen märker R2 av att spelansvar lyfts mer jämfört med innan 

den nya spellagen, men det är ändå inte något som gör att han upplever spelbolagens 

marknadsföring som något positivt. 

 

Nu känns det som att de använder det som marknadsföringsknep, de marknadsför genom att säga att 

man inte ska spela typ. Det känns bara falskt eller vad man ska säga. Det känns ogenuint liksom, 

eftersom de inte hade det förut och nu vill de bara framstå som bra genom att göra det. Sen är det ju 

såklart att de vill att man ska spela, men nu är det så uppenbart att de gör så bara för att det står så i 

lagen. För att de måste, inte för att de vill och bryr sig om sina kunder.6 

 

Vidare gick intervjun in på en diskussion om skillnader mellan casinobolag och bettingbolag 

i marknadsföringshänseende. Tydligt framkom det att R2 ansåg att casinobolagen har en mer 

ansvarslös marknadsföring jämfört med bettingbolagen som han anser vara bättre och mer 

sansade. 

 

Ja jag tycker bettingbolagen är bättre än casinon. Nätcasinon är mer såhär, allt ska gå så jävla snabbt. 

Du ska kunna sätta in pengar på en sekund, ta ut dom nästa sekund, direkt. Och att de vill att man ska 

spela hela tiden. På tunnelbanan, på bröllop, spela spela spela, hela tiden spela. Medans bettingbolagen 

är mer såhär att det är det här vi erbjuder, de här oddsen på den här matchen som du kanske redan 

kollar på liksom. Det är casinoreklamen som drar ner bettingbolagen. De är värre.7  

 

Avslutningsvis under intervjun diskuterades ämnet hur marknadsföring påverkar synen på 

varumärket hos bolagen. Här framkom det att marknadsföringen smittar av sig på synen på 

hela bolaget och påverkar attityden mot bolagets varumärke. Företag som arbetar bra med 

marknadsföring får R2 en positiv bild av, medan ett dåligt marknadsföringsarbete leder till en 

                                                
5 Intervju Respondent 2 2019-05-04 
6 Intervju Respondent 2 2019-05-04 
7 Intervju Respondent 2 2019-05-04 
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negativ syn på företaget som helhet. Något som mycket väl kan vara avgörande vid val av 

spelbolag enligt R2. 

 

Det finns ju vissa spelbolag som man föredrar framför andra och det kan ju vara marknadsföringen som 

avgör. Är det inte den här trycka ned i halsen-marknadsföringen, och att den är bättre och lite mer 

måttfull och så, så känns det bättre att spela på det bolaget. Om ett bolag är mer ansvarsfullt än ett 

annat som trycker mer på kom och spela hos oss, spela hur mycket du vill, för hur mycket du vill, så 

väljer jag det bolaget som är mest ansvarsfull i sin marknadsföring. Det gör att jag känner mer tillit till 

det företaget.8 

4.3.3 Respondent 3 (R3) 

Respondent 3 (R3) berättade under intervjun att hon främst är en casinospelare som väljer 

spelbolag efter faktorerna snabb insättning och utsättning samt spelutbud. Information för att 

välja bolag inhämtas mest via reklam och säljfrämjande åtgärder, främst via TV där R3 

menar att casinobolagen syns mest. I anslutning till detta ställdes frågan om någon typ av 

marknadsföring har en negativ påverkan. Innan frågan var färdigställd avbröt R3 genom att 

tydligt poängtera direktmarknadsföring samt försök till humoristiska reklamers negativa 

påverkan. 

 

Direktmarknadsföring. När man får marknadsföringen direkt på sms är det big no no. Det känns lite 

som att de ska trycka upp det i ansiktet på en, med massa erbjudanden. Och så det där med när de ska 

försöka vara roliga det är ju ofta inte så bra. Det går inte hem hos mig. Det känslomässiga brukar inte 

vara en succé.9 

 

R3 lyfte istället informativa budskap i marknadsföring som det marknadsföringsbudskap som 

skapar störst intresse för att spela då det ger en klar bild av bolaget med ett konkret budskap. 

Gällande spelbolag som arbetar med kändisar i sin marknadsföring lyftes både positiva och 

negativa aspekter. 

 

Alltså, det är väl om man ser till vissa bolag som är förknippade med en viss kändis, då är det väl klart 

att man förknippar de med spelbolagen, så i den mån är det positivt. Men när det bara kommer upp 

sådär enstaka ibland så påverkar det inte, skulle jag säga. Däremot kan man tänka, om de uppmuntrar 

till spel, så är det kanske inte så fel att spela trots allt.10  

                                                
8 Intervju Respondent 2 2019-05-04 
9 Intervju Respondent 3 2019-05-05 
10 Intervju Respondent 3 2019-05-05 
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Vidare under intervjun diskuterades attityd mot spelbolagens marknadsföring, där R3 

förklarade att hennes attityd har förändrats till det negativa under det senaste året. Hon 

motiverar denna förändring i attityd med att spelbolagens marknadsföringsmängd har ökat 

och att känslan är att i stort sett alla reklamer är förknippade med spelande nuförtiden. R3 

lyfter även spelmissbruk och likställer det med alkoholism. 

 

Framförallt mängden är jobbig. Och att man uppmuntrar folk till att spela. Det är likt alkohol och borde 

vara restriktivt att marknadsföra. Hade det bara varit ett bolag så hade det nog varit helt okej, men när 

det är från så många, typ 20-30 olika spelbolag, så blir det alldeles för mycket.11 

 

Diskussionen fördes efter detta vidare in på hur spelbolagen hanterar de nya regleringarna i 

spellagen från årsskiftet. Återigen uppger R3 att det problematiska är den sammantagna 

mängden marknadsföring från spelbolagen, trots att ett enskilt bolag kan sköta sin 

marknadsföring på ett bra och måttfullt sätt. Gällande ansvarsfullt spelande ser R3 en 

förändring i att det lyfts mer nu jämfört med innan regleringen, men att tanken bakom detta 

från bolagen inte nödvändigtvis är av omtanke för konsumenterna 

 

Det är bättre nu än förr, man ser oftare att man ska spela lagom och sånt, men det känns mest som att 

det är för att det är ett krav nu, för att staten säger det. Och sen tror jag också att de som ändrat nu gör 

det för att vinna sympatipoäng hos kunderna.12  

 

När det gäller spelpaus, spelgränser och självtest anser R3 att det finns och är lättillgängligt, 

eller att det inte är “raketforskning” som hon uttryckte det. Dock poängterar R3 att enbart för 

att det finns så innebär inte det garanterat lösningen på problemet med spelmissbruk då det 

kräver aktiva handlingar och val att använda dessa tjänster. 

 

Intervjun fortsatte med en längre diskussion där bettingbolagen och casinobolagens 

marknadsföring jämfördes utifrån R3:s perspektiv, där R3 argumenterade för och motiverade 

sina åsikter. R3 framhöll att det enligt henne finns skillnader mellan hur bettingbolagen och 

casinobolagen agerar marknadsföringsmässigt, där bettingbolagen tar ett större ansvar medan 

casinobolagen snarare är aggressiva i sin marknadsföring. När hon vidareutvecklade sitt svar 

                                                
11 Intervju Respondent 3 2019-05-05 
12 Intervju Respondent 3 2019-05-05 
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framkom det att casinobolagen, enligt henne, lyfter fram snabbt spelande och snabba pengar 

utan att bry sig om ansvarsfullt spelande vilket smittar av sig vid synen på hela 

spelbranschen.  

 

Ja men det känns som att bettingbolagen lägger mer tid på sin marknadsföring, det är lite mer 

genomtänkt. Medan casinobolagen mer försöker pusha sitt namn. Det känns som att de bolagen är lite 

nyare också så de försöker mer pusha att de finns än de etablerade bettingbolagen. Så att folk vet att de 

existerar. Casinobolagen som är det jag främst spelar på är ju mer pressande att man ska spela nu för att 

få snabba pengar liksom.13  

 

Slutligen menar R3 även att marknadsföring från ett bolag påverkar helhetsbilden av bolaget 

och ens vilja att vara konsument där. Om ett bolag har seriös, genomarbetad marknadsföring 

skapar det en positiv bild av hela företaget som gör att bolaget tas på allvar och påverkar 

viljan att bli konsument där enligt R3, som avslutar intervjun med att poängtera att 

casinobolagen har mycket att lära från bettingbolagen inom detta område. 

 

 

 

  

                                                
13 Intervju Respondent 3 2019-05-05 
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5 Analys 

Kommande avsnitt behandlar analys av empiri utifrån det teoretiska ramverket. Vidare 

presenterar analysdelen en tolkning och jämförelse av resultatet från studiens 

undersökningar i hänsyn till valda teorier. 

 

5.1 Inledande analys 

Resultatet från studien bekräftar relevansen av problemformulering, syfte och 

forskningsfrågor. Spelbolagens dilemma om behovet att både attrahera konsumenter genom 

differentiering och marknadsföringens påverkan, samt skydda konsumenten från produkten 

och ta regleringen och åsikter kring detta i beaktning, bekräftas av studien som aspekter att ta 

på allvar. Nedan presenteras analysen utifrån spelbolagens marknadsföring genom 

observationer, samt konsumentperspektivet genom enkäter och intervjuer.  

5.2 Analys av spelbolagens marknadsföring 

Utifrån den kvalitativa metoden observation kan kopplingar göras mellan empiri och teori. 

Observationsschemat baserades bland annat på STP-teorin där spelbolagens marknadsföring 

försökte kopplas till segmentering, targeting och positionering. Resultatet av observationerna 

kan inte bekräfta att spelbolagen gör en egen segmentering, men visar ändå att på viss 

differentiering existerar genom att spelbolagen via sin marknadsföring riktar sig mot olika 

målgrupper. Observationerna kan argumentera för att den totala konsumentgruppen i 

branschen kan delas in i olika segment baserat på kategorierna i STP-teorin, och att 

spelbolagen med sitt utbud differentierar sig genom att rikta sig mot ett visst segment, vilket 

även genomsyras i deras marknadsföring. Till exempel kan spelbolagsbranschens 

konsumenter delas in i betting- och casinokonsumenter, men denna segmentering baseras 

snarare på spelbolagens olika utbud än en intern segmentering marknadsföringsmässigt.  

 

Utöver en utbudsmässig segmentering visar observationerna, likt problemdiskussionen, att 

spelbolagen verkar dela på samma konsumentgrupp, men där en viss differentiering hos 

spelbolagen verkar göras baserat på geografisk-, demografisk-, psykografisk- eller 

behavioristisk segmentering som är kategorierna från Beane och Ennis (1987, s. 20) 

förklaring av segmentering i STP. Mellan de två blocken bettingbolag och casinobolag går 
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det, genom observationerna, att se en form av differentiering i marknadsföringen där 

casinobolagen verkar rikta sig mot ett behavioristiskt segment, när de riktar sig mot 

konsumenter som är närmare köpet. Detta görs genom att trycka på hastigheten i registrering, 

insättning och utbetalning, till skillnad från bettingbolagen som inte har någon tydlig enhetlig 

segmentering utöver ATG:s psykografiska segmentering av konsumenter med hästar som 

intresse (se Bilaga 9.5). 

 

När det kommer till targeting går det att se större och tydligare differentiering kring 

strategival av marknadsföringsmix, vilka är odifferentierad-, differentierad-, fokuserad- och 

anpassad strategi (Jobber & Ellis-Chadwick 2013, s. 285). De största skillnaderna kring detta 

ligger dels mellan hur betting- och casinobolagen gör, och dels hur bettingbolagen jobbar 

internt jämfört med varandra. Medan de observerade bettingbolagen i större utsträckning 

kombinerar olika targetingstrategier av marknadsföringsmix använder samtliga casinobolag 

endast en av dessa strategier, nämligen odifferentierad targetingstrategi vilket presenterades i 

resultatet. Detta kan kopplas tillbaka till segmenteringssteget i STP och den utbudsbaserade 

segmenteringen, där den större variationen i utbud hos bettingbolagen kan vara en förklaring 

till den större variationen i marknadsföringen.  

 

Utöver STP baserades även observationsschemat på kommunikationsmixen från MCPF. 

Precis som vid analys av empirin utifrån STP går det att se skillnader i hur spelbolagen 

marknadsför sig via kommunikationsmixen från MCPF. Även här ligger de största 

skillnaderna mellan de två blocken bettingbolag och casinobolag, där det går att se en större 

variation marknadsföringsmässigt hos bettingbolagen än hos casinobolagen. Casinobolagens 

marknadsföring består, precis som resultatet från observationerna presenterar, av framförallt 

reklam och säljfrämjande åtgärder i TV, med informativa budskap om snabb och smidig 

insättning, enkel registrering och bonuserbjudanden. Bettingbolagens marknadsföring består 

av en större bredd med komponenter som reklam, PR-arbete och säljfrämjande åtgärder, 

tillsammans med informativa- och emotionella budskap via både TV och digitala kanaler som 

på olika sätt kombineras. 

 

Observationerna utifrån STP och MCPF:s kommunikationsmix skapar tillsammans en bild av 

spelbolagens marknadsföring som går att koppla till teorin HoE. Casinobolagen hoppar, 

baserat på sin behavioristiska segmentering och användning av kommunikationsmixen från 

MCPF, över stegen “liking” och “preference” i teorin HoE gällande sitt 
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marknadsföringsarbete (se Figur 4). Istället för att arbeta med marknadsföring som lyfter 

fram själva produkten som “liking” och “preference”-stegen föreslår, går de från att 

uppmärksamma konsumenten om att produkten finns till de två sista stegen i HoE, som är 

“conviction” och “purchase”. Konsumenten antas ta sig igenom dessa steg genom att företag 

skapar en önskan och vilja hos konsumenten att konsumera (Lavidge & Steiner 1961). Detta 

arbetssätt använder sig casinobolagen i studien tydligt av då deras segmentering görs baserat 

på närhet till köp, samt att komponenterna från kommunikationsmixen används för att sprida 

information och skapa en konsumtionsvilja hos potentiella konsumenter, vilket är de första 

och sista stegen i HoE. Bettingbolagen å sin sida har som observerats inte lika tydlig 

segmentering, en större kombination av targetingstrategier, och en stor bredd av komponenter 

från kommunikationsmixen. När bettingbolagens marknadsföring kopplas till 

konsumentbeteende följer de samtliga marknadsföringsåtgärder som tas upp på samtliga steg 

i HoE, och arbetar därmed mer komplett med sin marknadsföring utifrån denna teori. 

 

 

Figur 6. Casinobolagens arbete med HoE jämfört med bettingbolagens arbete med HoE 

5.3 Analys av konsumentperspektivet 

Genom den kvantitativa enkätmetoden och kvalitativa intervjuer samlades empiri från 

konsumenters perspektiv om preferenser, attityd och åsikt mot spelbolagen marknadsföring. 

Frågorna utgick framförallt från kommunikationsmixen från MCPF, HoE, ATA-modellen, 

och den nya regleringen. Kopplingar mellan empiri och teori kan göras, samt en jämförelse 

mellan spelbolagens marknadsföring från observationerna, och konsumenternas perspektiv 

från enkäterna och intervjuerna.  
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Resultatet från enkäten visade att den sammantagna attityden mot spelbolagens 

marknadsföring i stort är övervägande negativ, speciellt mot mängden och aggressiviteten. En 

polarisering av åsikter syns dock angående spelbolagens marknadsföring vid uppdelning 

mellan betting- och casinokonsumenter. Bland bettingkonsumenterna var det fler 

respondenter som upplevde bettingbolagens marknadsföring som måttfull än de som inte 

gjorde det, medan det hos casinokonsumenterna var stor övervikt till de som hade en negativ 

åsikt om casinobolagens marknadsföring. Detta kan kopplas till stegen i teorin HoE som 

Wijaya (2012, s. 77) förklarar, och jämföras med analysen från observationerna om att 

casinobolagen inte arbetar lika aktivt som bettingbolagen med stegen “liking” och 

“preference”, vilket kan vara en bakomliggande faktor till åsiktsskillnaden mellan betting- 

och casinobolagens marknadsföring. Då bettingbolagen, baserat på observationerna, arbetar 

mer med dessa steg kan det bidra till att konsumenterna skapar ett positivt tycke mot 

marknadsföringen, till skillnad från casinobolagen, vilket kan vara ett skäl till varför 

konsumenterna tycker som de gör i jämförelse med spelbolagens observerade 

marknadsföring.  

 

Precis som i observationerna och enkäterna visar resultatet från intervjuerna på skillnad 

mellan betting- och casinobolagen. Intervjurespondenterna gav tydliga svar som indikerade 

att även de anser att casinobolagen jobbar mot en kundgrupp baserat på behavioristisk 

segmentering från STP som har närmre till köpet och med, i större utsträckning än 

bettingbolagen, de sista stegen i HoE. Samtliga intervjurespondenter nämnde att 

bettingbolagens marknadsföring är “bättre” än casinobolagen, och att casinobolagen är mer 

aggressiva med sitt fokus att trycka på insättning och utbetalning, samt enkel registrering.  

 

Likt de svar som framkom genom enkäten, att just mängden spelbolagsmarknadsföring är det 

problematiska, trädde denna bild även fram genom intervjuerna. Samtliga 

intervjurespondenter lyfte detta som den stora anledningen till deras negativa attityd 

gentemot marknadsföringssituationen som den ser ut just nu. Då mängden marknadsföring är 

det som lyfts upp som den största problemfaktorn enligt konsumenterna, och att 

casinobolagen upplevs som mer aggressiva kan kopplas tillbaka till observationerna där det 

framkom att bettingbolagen jämfört med casinobolagen arbeta med en större spridning av 

verktyg, budskap och kanaler från kommunikationsmixen. Arbetet med en större variation 

från kommunikationsmixen och med HoE som en helhet kan vara en orsak till att 

konsumenterna upplever bettingbolagens marknadsföring som mindre påtryckande och mer 
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ansvarstagande, än casinobolagen som är mer enkelspåriga i sin användning av 

kommunikationsmixen. 

 

När konsumenterna fick besvara vilka preferensfaktorer som var viktigast framgick 

spelutbud, bra odds samt snabb och smidig insättning och utbetalning som de tre viktigaste 

hos enkätrespondenterna. Dessa preferensfaktorer förstärktes sedan av 

intervjurespondenternas svar. Konsumenternas preferenser kan kopplas till steget 

“preference” i HoE, som uppfylls genom det tidigare steget “liking”, där marknadsföringens 

mål är att få konsumenten att gilla produkten, och om inte, skapa förståelse för varför och 

justera problemet (Lavidge & Steiner 1961; Wijaya 2012). Både betting- och casinobolagen 

jobbar i sin marknadsföring med att trycka på de preferensfaktorer som respondenterna ansåg 

viktigast, men där casinobolagen framförallt trycker på snabb och smidig insättning och 

utbetalning. Bettingbolagen behandlar preferensfaktorerna spelutbud och odds mer, och 

jobbar även med att bidra till samhällsnytta genom PR-arbete, som var den fjärde viktigaste 

preferensfaktorn enligt enkätrespondenterna på 23,1%. 

 

Arbetet med PR och bidragande till samhällsnytta, som bettingbolagen mer aktivt använder 

sig av, är något som kan bidra till att konsumenter gillar produkten. Detta arbete som bidrar 

till steget “liking” kan även leda konsumenten till nästa steg i HoE som är “preference”, där 

konsumenten skapar sig en preferens för den specifika produkten eller bolaget (Lavidge & 

Steiner 1961; Wijaya 2012). I enlighet med ATA-modellen kan arbetet med just “liking” och 

“preference” från HoE i ett bolags marknadsföring bidra med att forma konsumenters 

attityder gentemot bolagets varumärke, där ett positivt marknadsföringsarbete ökar 

möjligheten att attrahera konsumenter (Schiffman & Kanuk 2007). Via den empiri som 

inhämtats för studien, och främst genom intervjuerna, kan det utläsas att konsumenterna har 

en positivare bild av bettingbolagen, vilket kan bero på att deras marknadsföring skapar en 

positivare bild av bolaget och varumärket enligt resonemanget ovan.  

 

En avslutande analys är att det dock framgår tydligt att konsumenterna efter årsskiftet 

misstror spelbolagens syfte att lyfta bland annat spelansvar, vilket är en del av den nya 

lagstiftningen. Konsumenternas bild av detta är att spelbolagens syfte är “oäkta” och att det är 

lagkravet som bidrar till att denna fråga lyfts, inte att spelbolagen bryr sig om sina 

konsumenter. Att vinna förtroende i frågor som den här är av vikt för spelbolagen för att inte 

deras enskilda varumärken, och hela branschens, ska få alltför stort missförtroende. En dålig 



 46 

varumärkesbild av ett spelbolag kan leda till att det bolaget tappar konsumenter, och på 

samma sätt kan detta drabba hela spelbranschen om detta varumärke får en dålig bild hos 

konsumenterna enligt ATA.  
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6 Diskussion 

Diskussionsdelen innehåller ett resonemang om studiens resultat och analys. Generalisering 

och tolkning av analyserad data lyfts fram, med personliga ställningstaganden och 

jämförelse med tidigare studier. 

 

6.1 Resultat- och analysdiskussion 

Baserat på det som presenteras under resultat och analys går det att föra diskussioner om 

orsaker och förklaringar till spelbolagens marknadsföring och konsumenternas perspektiv. 

Valet av metodtriangulering resulterade, precis som önskat, i en bred bild av studieobjektet 

från flera olika perspektiv. Tack vare detta kan, trots ett icke generaliserbart urval, resultatet 

från de olika insamlingsmetoderna stärka och till viss del bekräfta varandra. Ett exempel på 

detta är skillnaderna mellan betting- och casinobolagens marknadsföring, som dels kunde 

identifieras via observationer och dels stärkas av konsumenternas perspektiv från enkäter och 

intervjuer.  

 

I en tidigare studie av Murch och Clark (2015, s. 538) konstaterades det att casinospelare har 

en lägre glädje och engagemang kring sitt spelande och att riskerna att drabbas av 

spelmissbruk är högre än jämfört med bettingspelare. Det går att dra paralleller från deras 

studie till resultatet och analysen från denna studie, där det konstaterades att casinobolagen 

genom sin marknadsföring inte arbetar i särskilt hög grad med vare sig “liking” eller 

“preference” från HoE. Denna brist på marknadsföringsarbete kring dessa steg kan vara en 

högst bidragande orsak enligt oss som leder till den brist av glädje och engagemang hos 

casinospelare som Murch och Clark (2015) identifierar. Det konstaterades även från såväl 

observationer, enkäter och intervjuer från denna studie att casinobolagen i högre grad arbetar 

med säljfrämjande åtgärder och mindre måttfull marknadsföring, genom att trycka mer på att 

spela snabbt och enkelt, vilket kan vara en förklaring till att casinospelare löper högre risk för 

spelmissbruk än bettingspelare. 

 

Utöver kopplingen mellan spelmissbruk och marknadsföringsarbetet med stegen “liking” och 

“preference”, kan dessa steg även kopplas till skillnaden på hur betting- och casinobolagen 

arbetar, och hur det påverkar konsumentens attityd mot spelbolagen, samt hur måttfull 
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marknadsföring upplevs. Ett resonemang kan vara att just bettingbolagens arbete med PR är 

det som påverkar konsumenten att fatta ett mer positivt tycke för deras marknadsföring 

jämfört med casinobolagen. I problemdiskussionen lyftes frågan om att spelbolagen på 

marknaden är nästintill identiska gällande pris, plats och produkt, och att 

differentieringsarbetet som kan göras främst ligger i påverkan. Då produkterna är så pass lika 

mellan spelbolagen ligger marknadsföringsarbetet i att lyckas med stegen “liking” och 

“preference” från HoE snarare i att skapa en positiv bild av själva spelbolaget än produkten 

de erbjuder. Här kan PR-arbete vara en avgörande nyckel. Dock visar även resultatet från 

studien att produkten i sig är viktig som preferensfaktorer hos konsumenterna vid val av 

spelbolag. Grundläggande för spelbolagen är att tillmötesgå dessa preferenser för att få 

konsumenter att välja deras spelbolag. Erbjuder företag inte den produkten som konsumenten 

efterfrågar kan ett i övrigt bra marknadsföringsarbete vara förgäves, då företaget får svårt att 

attrahera konsumenter. De tre preferensfaktorer som i studiens undersökning framhölls som 

viktigast var spelutbud, bra odds samt snabb och smidig insättning och utbetalning. Dessa 

faktorer placeras under elementet “produkt” i McCarthy (1964) marknadsföringsmix, men är 

inom denna bransch ett begränsat sätt att differentiera sig och snarare en nödvändig grund att 

utgå ifrån. 

 

Förutom skillnader mellan betting- och casinobolagen och deras marknadsföring framkom 

det även i studien att konsumenterna framförallt anser att mängden reklam är det 

problematiska. Ytterligare ett perspektiv på det dilemmat är något som Lopez-Gonzalez och 

Griffiths (2018) diskuterar i sin studie om förståelse för bettingmarknaden, där 

konsekvenserna av ungas exponering av spelbolagens marknadsföring redan från ung ålder 

diskuteras. Lopez-Gonzalez och Griffiths (2018, s. 820) menar att lagstiftning för 

spelbolagens marknadsföring bör ses över, eftersom det är så många minderåriga som har 

idrott som stort intresse och kan bli negativt påverkade av den stora mängden marknadsföring 

av spelbolag som visas vid merparten av idrottssändningar. Hur framtiden kan se ut och hur 

konsekvenserna kan bli för den nya generationen som upplevt denna exponering av 

spelbolagens marknadsföring redan som barn kan det bara spekuleras om, men det är en 

problematisk aspekt som absolut kan komma att påverka spelbeteende och öka antalet med 

spelmissbruk i framtiden. 

 

Visst finns det en problematik i mängden spelbolagsmarknadsföring som pumpas ut i 

samhället, men samtidigt måste förståelse finnas för att spelbolagen vill marknadsföra sig. 



 49 

Ansvaret för att lösa denna situation ligger enligt oss främst hos styrande politiker och inte 

hos vinstdrivna spelbolag. På en marknad med hård konkurrens spelar marknadsföring en stor 

roll i att kunna attrahera konsumenter enligt Lopez-Gonzalez, Estévez och Griffiths (2017, s. 

26), vilket även gäller för bolagen på den svenska spelmarknaden. Så länge möjligheten att 

marknadsföra sig finns lagstiftat för spelbolagen är det naivt att tro att de inte skulle utnyttja 

detta, speciellt då det finns en stor efterfrågan på spelbolagens tjänster. Enligt statistik från 

Spelinspektionen (2018) spelar 300 000 svenskar minst en gång varje dag, vilket endast utgör 

6% av alla som säger sig spela om pengar överhuvudtaget. Det finns inga tecken på att 

intresset för spelande minskar och detsamma gäller för spelbolagens marknadsföring, trots 

regleringen. Under det första kvartalet 2019 ökade spelbolagens marknadsföringskostnader 

med hela 40% jämfört med samma kvartal 2018, vilket även kan vara en förklaring till 

konsumenternas åsikter om mängden marknadsföring, samt bekräfta politikernas ansvar att 

reglera detta (Naess 2019). 

 

Ett problem som dock ligger i händerna på spelbolagen är det faktum att många konsumenter 

har en negativ attityd mot dem, och att det finns ett lågt förtroende gentemot spelbolag i 

frågan om ansvarsfullt spelande och omtanke. Detta indikerar resultatet i denna studie på, där 

intervjurespondenterna hade en misstro om syftet bakom förändringen av spelbolagens 

marknadsföring och arbete med spelansvar. Här har spelbolagen enligt oss ett stort arbete att 

göra som antagligen kommer kräva långsiktighet för att vinna konsumenternas förtroende. 

Det finns dock stora incitament till att arbeta med detta, vilket bland annat har konstaterats i 

denna studie genom att ATA-modellen bekräftades av intervjurespondenterna, men även 

genom tidigare studier om att ju högre upplevd kvalitet marknadsföring har, desto högre blir 

även den upplevda kvaliteten i hela varumärket (Villarejo-Ramos & Sánchez-Franco 2005, s. 

441). Då detta förtroende är en viktig fråga för respondenterna kan ett antagande vara att 

spelbolag som arbetar med detta skulle upplevas ha högre kvalitet i sin marknadsföring. 

Kvalitetsförändringen hos spelbolagen borde därmed inte ligga i att göra marknadsföringen 

mer spexig, utan fokus borde riktas på att vinna förtroende hos konsumenterna i denna fråga. 

 

Gällande hur spelbolagen följer den nystiftade spellagen framkom det genom studiens 

resultat att det finns arbete kvar att göra, både för spelbolagen men kanske även för 

politikerna. Det finns delar av den nya spellagen som har ett konkret och tydligt innehåll som 

exempelvis att spelbolag tydligt ska erbjuda spelpaus, självtest, spelgränser och att inget 

spelande för göras på faktura. Trots tydligheten i att dessa tjänster ska tillhandahållas av 
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spelbolagen så upplever inte konsumenterna att detta görs fullt ut baserat på 

enkätundersökningens resultat. Här behöver spelbolagen, och främst casinobolagen vilket 

framgick av observationerna, anstränga sig mer för att göra det tydligt för sina konsumenter 

att denna del av lagen faktiskt efterlevs. För politikerna ligger arbetet i att göra alla delar av 

spellagen tydlig och konkret så att kraven på vad som förväntas av spelbolagen blir så klart 

som möjligt, vilket inte är fallet just nu. Detta syns exempelvis i delen med måttfull 

marknadsföring, där ingen definition anges av vad måttfull är utan lämnar det öppet för en 

subjektiv tolkning som kan variera från person till person. Vi anser att utan en tydlig lag för 

spelbolagen att förhålla sig till är det inte heller rimligt att förvänta sig en tydlig och enhetlig 

tillämpning av lagen hos de olika spelbolagen. 

 

Trots att det huvudsakliga ansvaret för att tydliggöra lagstiftningen ligger hos politiker, finns 

det en möjlighet för spelbolagen att vara steget före, och anpassa sin marknadsföring innan 

lagstiftningen kräver det, vilket kan leda till en fördelaktig differentiering från övriga 

spelbolag och generera i ett positivt rykte. Fan (2005, s. 347) diskuterar just effekten av att 

som bolag ha ett positivt rykte och konstaterar att detta har en positiv relation till storleken på 

marknadsandelar. Detta kan även bekräftas av Schiffman och Kanuk (2007) genom deras 

förklaring av ATA-modellen, att en positiv bild av marknadsföringen kan leda till en positiv 

attityd mot bolaget, vilket i sin tur skulle kunna återspeglas i en större marknadsandel och 

framgång på marknaden.  
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7 Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser som framkommit från studiens resultat, analys och diskussion 

och kopplas till studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare presenteras vad studien bidragit 

med i förhållande till den teoretiska kunskapsluckan. Dessutom presenteras kritik mot 

studien, samt förslag på fortsatta studier.   

 

7.1 Studiens slutsatser 

Baserat på slutsatserna kan det konstateras att studien besvarar de utformade 

forskningsfrågorna, samt den kunskapslucka som diskuterades i problemdiskussionen, om 

vad som ligger till grund för konsumenternas attityd och den nya situationen på den svenska 

spelmarknaden. Nedan presenteras studiens slutsatser under de formulerade 

forskningsfrågorna.  

 

Hur differentierar sig spelbolagen marknadsföringsmässigt från varandra och hur följer 

spelbolagen de nya regleringarna i den svenska spellagen? 

● Spelbolagens differentiering marknadsföringsmässigt märktes främst av mellan de två 

olika grupperna: betting- och casinobolag. 

● Differentieringen som sågs mellan dessa bolagstyper var framförallt genom val av 

targetingstrategi av marknadsföringsmix för att rikta sig mot vissa kundsegment.  

● Casinobolagen även använder sig av behavioristisk segmentering och riktar in sig på 

konsumenter närmare köpet. 

● Bettingbolagen hade en större variation av marknadsföring från 

kommunikationsmixen, medan casinobolagens marknadsföring var mer enformig. 

● Samtliga bolag följer de nya regleringarna, men bettingbolagen belyser det mer än 

casinobolagen, dels på sina hemsidor och dels i övrig marknadsföring.  

 

Hur ser konsumenternas attityd ut mot spelbolagens marknadsföring och vad ligger till grund 

för deras attityd? 

● Konsumenterna har övervägande negativ attityd mot spelbolagen marknadsföring och 

framförallt casinobolagen, vilket till stor del grundar sig i mängden marknadsföring 

samt dess aggressivitet.  
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● Konsumenternas bekymmer om problemet med spelmissbruk som spelbolagen ligger 

bakom togs också upp som en anledning till deras negativa attityd.  

 

Hur upplever konsumenterna att spelbolagen förhåller sig till de nya regleringarna i den 

svenska spellagen?  

● Konsumenterna upplever en skillnad i spelbolagens marknadsföring efter regleringen, 

framförallt i att lyfta spelansvar och måttfullhet.  

● Konsumenternas förtroende för spelbolagen, och framförallt casinobolagen, är lågt. 

De upplever att regleringarna efterföljs, men att orsaken till det är att bolagen måste 

och inte för att de värnar om konsumenternas välbefinnande. 

  

Hur ser konsumenternas preferenser ut vid val av spelbolag? 

● Konsumenternas främsta preferenser vid val av spelbolag är spelutbud, bra odds samt 

snabb och smidig insättning och utbetalning, vilket ligger i produkten.  

● Konsumenterna anser även att bra marknadsföring påverkar sannolikheten att bli 

konsument hos det bolaget. Marknadsföringsarbetet med stegen “liking” och 

“preference” från HoE verkar vara bidragande för konsumenternas preferens, och kan 

uppnås genom PR-arbete.  

 

Slutsatserna som presenterats som svar på studiens forskningsfrågor kan fungera som en 

indikation på hur spelbolag på den svenska spelmarknaden kan tänka och agera. Eftersom 

konsumenterna upplever att bettingbolagen är mer ansvarsfulla i sin marknadsföring och att 

den negativa attityden framförallt riktas mot casinobolagen kan en framgångsfaktor för 

spelbolag vara att differentiera sig med en marknadsföring mer inriktad på måttfullhet, då 

respondenterna i studien hade en mer positiv attityd mot bettingbolagens agerande. Mängden 

marknadsföring lyfts också upp som en stor anledning till en negativ attityd från 

konsumenterna, men det är framförallt den sammantagna marknadsföringen som är 

bidragande. Då spelbolag behöver synas för att kunna få en konkurrensfördel på den svenska 

spelmarknaden, vilket konstaterades i problemdiskussionen, är det svårt för ett enskilt bolag 

att differentiera sig genom att minska sin marknadsföringsmängd.  

 

Även tilliten från konsumenterna verkar svikta och spelbolag behöver arbeta för att vinna 

konsumenternas tillit för att på så sätt få en fördel jämfört med konkurrenter. Detta kan göras 

på ett mer trovärdigt sätt än att bara lyfta spelansvar i marknadsföringen, exempelvis genom 
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PR-arbete. Resultatet från studien pekar på en större acceptans från konsumenterna till de 

bolag som genom PR-arbete bidrar med någon sorts samhällsnytta, och därför har spelbolag 

även här en möjlighet att vinna konsumenter. Förutom att erbjuda en bra produkt i linje med 

konsumenternas preferenser kan spelbolag vinna förtroende genom ett större 

marknadsföringsarbete med PR och samhällsnytta. Dessa slutsatser visar på möjligheter för 

spelbolag i den svenska kontexten att differentiera sig, utan att riskera branschens rykte eller 

konsumenternas förtroende.  

7.2 Studiens bidrag 

Studien bidrar med information om hur den nya regleringen i spellagen har påverkat den 

svenska spelmarknaden. Både bolagens och konsumenternas perspektiv behandlas och 

värdefull information har tagits fram tack vare studiens olika tillvägagångssätt och metodval. 

Det främsta värdet i studien ligger i att den identifierade kunskapsluckan om den nya 

situationen på den svenska spelmarknaden efter regleringen genom denna studie delvis har 

fyllts. Till skillnad från tidigare studier bidrar denna studie med information från 

konsumenter på den svenska spelmarknaden efter förändringarna i spellagen, samt vad som 

ligger bakom konsumenternas attityd mot spelbolagens marknadsföring. Studiens slutsatser 

kan kopplas till den ursprungliga problemdiskussionen och bidra med information om hur 

spelbolagen kan differentiera sig och arbeta för att inte förlora konsumenternas förtroende. 

Förhoppningsvis kan denna studie även bidra med inspiration till vidare studier på det 

omdiskuterade och nya området om den svenska spelmarknaden och dess marknadsföring.  

7.3 Kritik mot studien 

Metodvalet för studien var en triangulering av kvalitativ- och kvantitativ metod genom 

observation, enkät och intervju. Istället för en metodtriangulering hade en fördjupning av 

någon av metoderna kunnat resultera i en bredare empiriinsamling för just den metoden. 

Genom att till exempel ha fler respondenter för enkät- eller intervjustudien, eller fler 

studerade bolag från observationerna, hade datainsamlingen från just den metoden blivit mer 

omfattande, men valet av triangulering gjordes för att få en mer komplett bild av situationen 

på spelbolagens marknad och resulterade i detta. För det teoretiska ramverket kan liknande 

argumentation göras. Det finns många relevanta teorier för studiens ämne, och ett val av fler 

marknadsföringsteorier hade kunnat ge en bättre bild av spelbolagens marknadsföring utifrån 

ett företagsperspektiv. Då studien avser möta företagsproblemet genom förståelse för 
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konsumenterna har marknadsföringsteorierna istället kompletteras med teorier inom 

konsumentbeteende och konsumentupplevelse.  

 

Kritik kan även riktas mot generaliseringen av studiens resultat, men eftersom kvalitativa 

studier oftast inte söker generalisering utgick inte valet av urvalsmetod på möjlighet att 

generalisera, utan snarare för att skapa en djupare och mer komplett bild av ämnet. Att 

intervjua representanter från spelbolagen hade kunnat generera värdefull empiri till resultatet 

i studien, men den potentiella risken med partiskhet ansågs för hög då de hade kunnat ge 

förskönande svar om deras marknadsföring och förhållningssätt till de nya regleringarna. 

Denna risk eliminerades genom valet av observation vilket ledde till en minskad partiskhet i 

studien. Angående partiskhet hos författarna anses den vara låg då studien genomfördes utan 

förutfattade meningar om vad resultatet skulle mynna ut i. 

7.4 Förslag på fortsatta studier 

Ämnet är trots tidigare forskning relativt ostuderat, inte minst på grund av ämnets aktualitet 

med regleringar och förändringar. Denna studie utgör bara ett exempel på hur den svenska 

spelmarknadens bolag med sin marknadsföring arbetar med differentiering utifrån nya 

regleringen, och vad konsumenterna anser om detta. Under studiens slutfas utfärdade 

dessutom regeringen en utredning om att helt förbjuda casinoreklam. Förslag på framtida 

studier skulle kunna vara att följa utvecklingen av den svenska spelmarknaden och undersöka 

vad framtiden innebär för denna marknad med företags- och konsumentperspektiv. Eftersom 

denna studie hade sitt fokus på konsumentperspektivet kan framtida studier ta ett tydligare 

företagsperspektiv och om möjligt studera med mer empiri från spelbolagen.  
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Ämne 1: Föredragna spelbolag 

 

Förklaring av kommunikationsmixen och dess tre huvudkomponenter. 

 

Ämne 2: Marknadsföringens påverkan 

 

Ämne 3: Attityd mot spelbolagens marknadsföring 

 

Förklaring av den nya regleringen 

 

Ämne 4: Hur spelbolagen följer nya regleringen 

 

Ämne 5: Hierarchy of Effect 

 

Ämne 6: ATA-modellen 

 

Ämne 7: Skillnad på bettingbolagen och casinobolagen gällande deras marknadsföring 
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9.4 Observationsschema  
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9.5 Exempel på spelbolagens marknadsföring 

9.5.1 Svenska spel 
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9.5.2 ATG 
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9.5.3 Unibet 
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9.5.4 Ninja Casino 
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9.5.5 Snabbare 
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9.5.6 LeoVegas 

 

 

 
 

 


